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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar merupakan sarana 

penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sebab pendidikan 

di sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan dasar yang berfungsi sebagai 

peletakan dasar- dasar keilmuan dan membantu mengoptimalkan 

perkembangan anak melalui pembelajaran yang dibimbing oleh guru. Tujuan 

akhir pendidikan dasar ialah diperolehnya pengembangan pribadi anak yang 

membangun dirinya dan ikut serta bertanggung jawab terhadap 

pengembangan kemajuan bangsa dan negara, mampu melanjutkan pendidikan 

ketingkat yang lebih tinggi, dan mampu hidup dimasyarakat dan 

mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan yang 

dimilikinya yang sejalan dengan nilai- nilai yang ada dalam lingkungan 

dimana ia berada. 

Ilmu pengetahuan alam, yang sering disebut juga dengan istilah 

pendidikan sains, disingkat menjadi IPA. IPA merupakan salah satu mata 

pelajaran pokok dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, termasuk pada 

jenjang sekolah dasar. Mata pelajaran IPA merupakan mata pelajaran yang 

selama ini dianggap sulit oleh sebagian besar peserta didik, mulai dari jenjang 

sekolah dasar sampai sekolah menengah. Hal ini terbukti dari hasil perolehan 

Ujian Akhir Sekolah (UAS) yang dilaporkan oleh Depdiknas masih sangat 
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jauh dari standar yang diharapkan. Ironisnya, justru semakin tinggi jenjang 

pendidikan, maka perolehan rata- rata nilai UAS pendidikan IPA ini menjadi 

semakin rendah (Susanto, 2013 : 165). 

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan saat ini adalah 

masalah lemahnya pelaksanaan proses pembelajaran yang diterapkan para 

guru di sekolah. Proses pembelajaran yang terjadi selama ini kurang mampu 

mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Pelaksanaan proses 

pembelajaran yang berlangsung di kelas hanya diarahkan pada kemampuan 

siswa untuk menghafal informasi, otak siswa dipaksa hanya untuk mengingat 

dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi 

yang diperoleh untuk menghubungkannya dengan situasi kehidupan sehari- 

hari. 

Kondisi ini juga terjadi pada pembelajaran IPA, yang memperlihatkan 

bahwa selama ini proses pembelajaran sains di sekolah dasar masih banyak 

yang dilaksanakan secara konvensional. Para guru belum sepenuhnya 

melaksanakan pembelajaran secara aktif dan kreatif dalam melibatkan siswa 

serta belum menggunakan berbagai pendekatan  atau strategi pembelajaran 

yang bervariasi berdasarkan karakter materi pelajaran. 

Dalam proses belajar mengajar, kebanyakan guru hanya terpaku pada 

buku teks sebagai satu- satunya sumber belajar mengajar. Hal lain yang 

menjadi kelemahan dalam pembelajaran IPA adalah masalah teknik penilaian 

pembelajaran yang tidak akurat dan menyeluruh. Proses penilaian yang 

dilakukan selama ini semata- mata hanya menekankan pada penguasaan 
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konsep yang dijaring dengan tes tulis objektif dan subjektif sebagai alat 

ukurnya. Dengan cara penilaian seperti ini, berarti pengujian yang dilakukan 

oleh guru baru mengukur penguasaan materi saja dan itu pun hanya meliputi 

ranah kognitif tingkat rendah. Keadaan semacam ini merupakan salah satu 

indikasi adanya kelemahan pembelajaran di sekolah. 

Penyebab utama kelemahan pembelajaran tersebut adalah karena 

kebanyakan guru tidak melakukan kegiatan pembelajaran dengan 

memfokuskan pada pengembangan keterampilan proses sains anak. Pada 

akhirnya, keadaan semacam ini yang menyebabkan kegiatan pembelajaran 

dilakukan hanya terpusat pada penyampaian materi dalam buku teks saja. 

Keadaan seperti ini juga mendoromg siswa untuk berusaha menghafal pada 

setiap kali akan diadakan tes atau ulangan harian atau tes hasil belajar, baik 

ulangan tengah semester (UTS), maupun ulangan akhir semester (UAS). 

Padahal, untuk anak jenjang sekolah dasar, menurut Marjono (dalam Susanto, 

2013 : 167), menyatakan bahwa hal yang harus diutamakan adalah bagaimana 

mengembangkan rasa ingin tahu dan daya berpikir kritis mereka terhadap 

suatu masalah. 

Sains atau IPA adalah usaha manusia dalam memahami alam semesta 

melalui pengamatan yang tepat pada sasaran, serta menggunakan prosedur, 

dan dijelaskan dengan penalaran sehingga mendapatkan suatu kesimpulan 

(Susanto, 2013 : 167). Dalam hal ini para guru, khususnya yang mengajar 

sains di sekolah dasar, diharapkan mengetahui dan mengerti hakikat 

pembelajaran IPA, sehingga dalam pembelajaran IPA guru tidak kesulitan 
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dalam mendesain dan melaksanakan pembelajaran. Siswa yang melakukan 

pembelajaran juga tidak mendapat kesulitan dalam konsep sains.  

Hasil wawancara dan observasi awal dengan guru kelas V MI 

Muhammadiyah Ngasem, Kabupaten Karanganyar diperoleh bahwa dalam 

pembelajaran IPA cenderung monoton yang berpusat pada guru. Siswa hanya 

menulis penjelasan dari guru dan mendengarkan informasi dari guru saja. 

Sehingga siswa kurang aktif menyebabkan motivasi belajar menjadi kurang 

optimal dan berdampak pada hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA 

rendah yaitu hanya mencapai 52,17 %, hal itu dapat dilihat dari nilai rata- rata 

siswa yang kurang dari kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran IPA yaitu 

70, dari 23 siswa yang mencapai KKM hanya 12 siswa sedangkan 11 siswa 

lainnya kurang dari KKM. (Dokumentasi Kelas) 

Salah satu hal yang sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa di 

sekolah adalah motivasi belajar. Motivasi belajar yang tinggi berkorelasi 

dengan hasil belajar yang baik, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa di sekolah. Jika motivasi belajar siswa 

dapat ditingkatkan, maka dapat diharapkan bahwa prestasi belajar siswa juga 

akan meningkat. 

Strategi meningkatkan motivasi belajar siswa sering menjadi masalah 

tersendiri bagi para guru karena terdapat banyak faktor baik internal maupun 

eksternal yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Guru menerapkan 

prinsip-prinsip motivasi belajar siswa dalam desain pembelajaran, yaitu 

ketika memilih strategi dan metode pembelajaran. Pemilihan strategi dan 
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metode tertentu ini akan berpengaruh pada motivasi belajar siswa. Maka 

sebagai peneliti berkeinginan untuk mencobakan desain operasional 

pembelajaran IPA yang banyak menemukan konsep- konsep IPA dengan 

penemuan sendiri oleh siswa sehingga proses pembelajaran akan lebih hidup 

dan hasil belajar yang dicapai lebih meningkat. 

Salah satu model pembelajaran dalam bidang Sains, yang sampai 

sekarang masih tetap dianggap sebagai metode yang cukup efektif menurut 

David L. Haury adalah model Inquiry. Inquiry berkaitan dengan aktivitas dan 

keterampilan aktif yang fokus pada pencarian pengetahuan atau pemahaman 

untuk memuaskan rasa ingin tahu (Sutrisno, Joko : 

http://gurupkn.wordpress.com). Dari uraian di atas peneliti berkeinginan 

mencobakan model pembelajaran Scientific Inquiry, dimana model 

pembelajaran ini menekankan pada konten dan proses dengan menggunakan 

beberapa teknis dalam mengajarkan sains sebagai penemuan yang ilmiah. 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan model Scientific 

Inquiry ini antara lain siswa akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik 

mengenai sains dan akan lebih tertarik terhadap sains jika mereka dilibatkan 

secara aktif dalam melakukan sains serta membentuk sikap keilmiahan dalam 

diri siswa. Hal ini secara langsung berdampak pula pada motivasi dan hasil 

belajar siswa yang meningkat. Untuk itu peneliti mengatasi permasalahan 

yang telah disebutkan dengan melakukan PTK yang berjudul “ Peningkatan 

Motivasi Belajar IPA Melalui Model Scientific Inquiry Dalam Pembelajaran 

http://gurupkn.wordpress.com/
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Pada Siswa Kelas V MI Muhammadiyah Ngasem Kecamatan Colomadu 

Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2013/2014”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dengan memperlihatkan latar belakang maka perlu adanya rumusan 

masalah sebagai batasan ruang lingkup masalah yang akan diteliti, peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah melalui penerapan model Scientific Inquiry dapat meningkatkan 

motivasi belajar IPA kelas V MI Muhammadiyah Ngasem Kecamatan 

Colomadu Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2013/2014? 

2. Apakah melalui penerapan model Scientific Inquiry dapat meningkatkan 

hasil belajar IPA pada siswa kelas V MI Muhammadiyah Ngasem 

Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 

2013/2014? 

 

C. Tujuan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk meningkatkan motivasi belajar IPA melalui penerapan model 

Scientific Inquiry dalam pembelajaran pada siswa kelas V MI 

Muhammadiyah Ngasem Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar 

Tahun Pelajaran 2013/2014. 
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2. Untuk meningkatkan hasil belajar IPA melalui penerapan model Scientific 

Inquiry dalam pembelajaran pada siswa kelas V MI Muhammadiyah 

Ngasem Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 

2013/2014. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

peneliti, guru SD dan peneliti selanjutnya untuk mengembangkan 

penelitian- penelitian yang menggunakan model Scientific Inquiry dalam 

pembelajaran di Sekolah Dasar khususnya mata pelajaran IPA. 

2. Manfaat Praktis 

a. Siswa 

1) Untuk meningkatkan motivasi belajar IPA di Sekolah Dasar. 

2) Sebagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran IPA melalui 

model Scientific Inquiry. 

b. Guru 

1) Untuk mengembangkan kemampuan merencanakan model 

pembelajaran yang tepat pada mata pelajaran IPA, diantaranya 

model Scientific Inquiry. 

2) Guru dapat memahami akan pentingnya motivasi yang diberikan 

kepada peserta didik. 

c. Sekolah 
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1) Memberikan pengetahuan baru bagi guru- guru di MI 

Muhammadiyah Ngasem tentang model pembelajaran Scientific 

Inquiry. 

2) Upaya meningkatkan mutu sekolah melalui peningkatan motivasi 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA. 

 


