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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Belajar selalu berkenaan dengan perubahan-perubahan pada diri orang

yang belajar, apakah itu mengarah kepada yang lebih baik atau pun yang

kurang baik, direncanakan atau tidak. Hal lain yang juga selalu terkait dalam

belajar adalah pengalaman. Pengalaman yang terbentuk dari interaksi dengan

orang lain atau lingkungannya  (Sukmadinata, 2003:155). Unsur perubahan

dan pengalaman hampir selalu ditekankan dalam rumusan atau definisi

tentang belajar, yang dikemukakan oleh para ahli.

Pada  umumnya siswa bosan ketika guru hanya menerangkan

pelajaran IPA secara informatif satu arah tanpa variasi (metode ceramah),

sehingga siswa cenderung pasif. Akhirnya aktivitas belajar siswa rendah

sehingga berakibat pada hasil belajar ranah kognitif siswa tidak sesuai dengan

yang diharapkan, terlihat dari rata-rata hasil belajar siswa masih dibawah

KKM. Tuntutan dalam dunia pendidikan sudah banyak berubah. Teori,

penelitian dan pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar membuktikan bahwa

guru sudah harus merubah model pengajaran.

Proses pembelajaran di SDN 1 Sanggrahan masih terbilang belum

terlaksana secara optimal. Hal tersebut terlihat dari hasil observasi, yaitu :
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1. Masih rendahnya sarana dan prasarana pembelajaran, diantaranya

media pembelajaran yang minim dan fasilitas laboratorium serta aula

yang belum tersedia.

2. Proses KBM didominasi dengan sistem teacher center, guru

mendominasi dalam proses pembelajaran dan masih rendahnya

penggunaan model pembelajaran yang bervariasi.

3. Hasil belajar siswa belum tercapai tecara optimal, terlihat dari hasil

ulangan harian yang masih dibawah KKM.

4. Interaksi siswa dengan guru masih belum seimbang, partisipasi siswa

dalam proses pembelajaran masih kurang, guru memberikan

penjelasan secara satu arah.

Berdasarkan fakta dan permasalahan di atas, salah satu solusinya

adalah digunakannya suatu model pembelajaran oleh guru yang banyak

malibatkan siswa. Suatu model pembelajaran yang membuat siswa aktif,

kritis, dan jujur di setiap proses pembelajaran. Salah satu model

pembelajaran yang dapat membuat siswa aktif dalam proses pembelajaran

adalah model pembelajaran Discovery Inquiry. Dengan model

pembelajaran ini siswa diharapkan dapat lebih mudah dalam memahami

materi yang diajarkan.

Model pembelajaran Discovery inquiry adalah model pembelajaran

yang menunjuk model berpikir dan mengajar induktif. Maksud utama dari

model ini adalah untuk menolong para siswa untuk menyelidiki sejumlah

informasi dalam rangka mencari pemecahannya (Tedjo Susanto, 2001:
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38). Dalam hal ini siswa dituntut untuk aktif, jadi sesuai dengan

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), siswa diharuskan untuk

aktif dalam mengikuti pelajaran.

Model mengajar ini dipersiapkan untuk memberi semangat pada

siswa menyelidiki sendiri masalah-masalah yang rumit dengan

menggunakan cara-cara dan ketrampilan ilmiah dalam rangka mencari

penjelasan-penjelasannya atau teori-teorinya. Jadi maksud utama dari

model ini adalah untuk menolong para siswa mengembangkan

ketrampilan-ketrampilan penemuan ilmiah (scientific inquiry). Model ini

sangat menarik bagi siswa untuk menyelididki sejumlah informasi dalam

rangka mencari pemecahannya. Model mengajar ini pula dapat digunakan

sebagai alat untuk mengadakan evaluasi informal dari proses belajar.

Dalam model ini, siswa dilatih mengembangkan fakta-fakta, membangun

konsep-konsep dan menarik kesimpulan umum atau teori-teori yang

menerapkan fenomena-fenomena yang dihadapkan kepadanya (Tedjo

Susanto, 2001: 38).

Berdasarkan kondisi yang telah disampaikan sebelumnya maka

penelitian mengenai “Penggunaan model pembelajaran Guided Discovery

Inquiry untuk meningkatkan hasil belajar dan aktivitas belajar siswa SD N

1 Sanggrahan pada Materi Perubahan LingkunganTahun Ajaran

2012/2013” perlu dilakukan.
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B. Rumusan Masalah

a. Apakah penggunaan model pembelajaran Guided Discovery Inquiry dalam

pembelajaran IPA pada Materi Perubahan Lingkungan dapat

meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas IV SD N 1 Sanggrahan?

b. Apakah penggunaan model pembelajaran Guided Discovery Inquiry dalam

pembelajaran IPA pada materi Perubahan Lingkungan dapat meningkatkan

hasil belajar siswa kelas IV SD N 1 Sanggrahan?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini bertujuan untuk :

b. Tujuan Umum

1) Meningkatkan aktivitas belajar melalui model pembelajaran

Guided Discovery Inquiry pada siswa kelas IV SD N 1

Sanggrahan.

2) Meningkatkan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran

Guided Discovery Inquiry pada siswa kelas IV SD N 1

Sanggrahan.

a. Tujuan Khusus

1) Mendeskrisikan peningkatkan aktivitas belajar melalui model

pembelajaran Guided Discovery Inquiry pada siswa kelas IV SD

N 1 Sanggrahan.
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2) Mendeskripsikan peningkatkan hasil belajar siswa melalui model

pembelajaran Guided Discovery Inquiry pada siswa kelas IV SD

N 1 Sanggrahan.

D.  Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1) Hasil penelitian ini dapat memberikan wacana dan pemahaman

yang  jelas tentang model Guided Discovery Inquiry, sehingga

dapat memberikan inovasi pembelajaran untuk mengatasi

permasalahan yang terdapat di dalam kelas dan dapat

meningkatkan hasil belajar siswa.

2) Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pedoman dalam

mengadakan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam

sebagai upaya pengembangan disiplin ilmu

b. Manfaat Praktis

1) Bagi siswa :  memberikan suasana belajar yang lebih kondusif dan

aktif sehingga siswa tidak monoton belajar dengan metode

ceramah, dan diharapkan hal ini membawa dampak pada

peningkatan kemampuan kognitif dan aktivitas belajar siswa.

2) Bagi guru : memberi alternatif model pembelajaran yang dapat

digunakan untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar.



6

3) Bagi sekolah : Memberikan sumbangan yang nyata bagi sekolah

dalam rangka perbaikan pembelajaran yang berimplikasi pada

kemajuan sekolah dan  peningkatan kualitas pendidikan.


