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BAB I 
         PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)  berhubungan   dengan  cara mencari tahu tentang 

alam secara  sistematis, sehingga  IPA bukan hanya penguasaan  kumpulan  
pengetahuan  yang berupa fakta -fakta, konsep-konsep,   atau  prinsip-prinsip saja tetapi 
juga merupakan suatu  proses  penemuan. Pendidikan IPA  diharapkan dapat menjadi 
wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam  sekitar, serta  
prospek  pengembangan  lebih  lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan  
sehari-hari  secara  ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri dan berbuat  sehingga  
dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam 
tentang  alam  sekitar. 

IPA diperlukan dalam kehidupan  sehari–hari untuk memenuhi kebutuhan manusia 
melalui  pemecahan  masala–masalah  yang  dapat  diidentifikasikan.   Penerapan  IPA   
perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan.  Di 
tingkat SD/MI diharapkan ada penekanan pembelajaran Salingtemas  (Sains,  
lingkungan,  teknologi,  dan masyarakat) yang diarahkan pada pengalaman belajar untuk 

merancang dan membuat suatu karya melalui penerapan konsep  Ilmu Pengetahuan  
Alam dan kompetensi bekerja ilmiah secara bijaksana. 

 Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam  sebaiknya dilaksanakan secara  inkuiri  
ilmiah  (scientific inquir) untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja  dan bersikap 
ilmiah serta mengkomonikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh 
karena itu pembelajaran IPA di  SD/MI menekankan pada pemberian   pengalaman 
belajar secara langsung  melalui  penggunaan dan  pengembangan ketrampilan  proses 
dan sikap ilimiah. 

 Standar Kompetensi  (SK) dan Kompetensi Dasar (KD)   IPA di SD/MI merupakan 
standar  minimum yang  secara  nasional harus  dicapai oleh peserta  didik dan   menjadi 
acuan dalam pengembangan  kurikulum di setiap  satuan  pendidikan. Pencapaian SK 
dan KD didasarkan pada pemberdayaan peserta didik untuk membangun kemampuan, 
bekerja ilmiah, dan pengetahuan sendiri yang difasilitasi oleh guru.(Standar Isi     
Permendikno.)                     
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Hasil belajar IPA  siswa  kelas  V SD Negeri  1  Ngembak  Kecamatan Purwodaddi 

Kabupten Grobogan tahun 2011/2012,masih berada dibawah KKM yang telah ditetapkan  
Nilai KKM   IPA  kelas V SD Negeri 1 Ngembak saat ini adalah 65.  Hingga  saat ini  baru 
ada  32,14%  siswa kelas V  SD  Negeri 1 Ngembak  yang   nilainya  lebih dari  KKM,  dan 
masih ada  67,86%  nilai siswa  kelas  V  yang berada dibawah KKM. Hal ini perlu dilaku 
kan inovasi dan kreativitas pembelajaran agar   nilai prestasi  belajar IPA  siswa tersebut 
meningkat. 

Tabel 1. 
Hasil belajar siswa mata pelajaran IPA 

NO KETUNTASAN FREKUENSI % 
1 Tuntas  9 32,14 
2 Tidak tuntas 19 67,86 
 Jumlah 28 100,0 

Nilai minimum 40 
Nilai maksimum 70 
Rata-rata 55 

 
Berdasarkan Tabel hasil belajar IPA yang dicapai oleh anak SDN 1 Ngembak 

kecamatan Purwodadi kabupaten Grobogan rendah. Maka berniat mengadakan penelitian 
di kelas V SDN 1 Ngembak agar hasil belajar IPA meningkat. 

Salah satu masalah pembelajaran IPA di SD Negeri 1 Ngembak Kecamatan 
Purwodadi Kabupaten Grobogan adalah prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam dengan 
nilai rata-rata 55, hal ini dikarenakan siswa kurang aktif, kurang kreatif, kurang berani 
mengajukan pertanyaan dan kurang berani menjawab pertanyaan. 

Demikian juga dengan masalah keaktifan. Sebagian besar siswa dalam proses 
belajar mengajar dikelas sangat pasif, kurang memperhatikan pelajaran. Atas dasar 
pengalaman mengajar sehari-hari menunjukkan kondisi yang belum mengalami perubahan 
yang signifikan, kendatipun berbagai upaya sudah dilakukan seperti merubah tempat 
duduk siswa,  memberikan bahan diskusi,  mengusahakan anak untuk aktif mengajukan 
pertanyaan atau menjawab pertanyaan. 

Kegiatan pembelajaran  Ilmu  Pengetahuan  Alam  selama  ini guru kelas V ( lima ) 
cenderung menggunakan pembelajaran konvensional tanpa disertai media apapun,meto- 
de kurang  bervariasi  serta  kurang  melibatkan  siswa.  Guru kelas V mendominasi waktu 
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dalam kegiatan pembelajaran  membatasi  kreatifitas  siswa,  tidak memberi waktu  siswa  

untuk  bertanya dan tidak memberi waktu   berdiskusi  selama  pembelajaran berlangsung. 
1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang,  ditemukan  permasalahan  sebagai  berikut:   strategi 
guru dalam pembelajaran IPA masih  monoton, tidak ada  upaya guru menggali  inovasi 
dan kreativitas mengajar, kondisi belajar siswa kelas  V masih rendah dan karakter siswa 
cenderung pasif maka hasil belajar juga rendah. 
1.3.  Rumusan Masalah 

 Apakah  penerapan  pembelajaran  berbasis  inkuiri dapat  meningkatkan  hasil  
belajar IPA pada siswa   kelas  V  SD  Negeri  1  Ngembak  Kecamatan  Purwodadi 
Kabupaten Grobogan tahun 2011/2012 ? 
1.4.Tujuan Penelitian.  

Berdasarkan  uraian  dalam  rumusan masalah,  maka  tujuan  penelitian ini adalah, 
untuk  meningkatkan hasil belajar siswa kelas V pada pembelajaran IPA di  SDN  1  
Ngembak Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan  tahun 2011/2012. 
1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah: 

1) Manfaat Teoritis 
  Mendapatkan teori baru tentang meningkatan hasil belajar IPA siswa kelas V      
 melalui pembelajaran berbasis inkuiri. 

 2)    Manfaat Praktis 
    Hasil penelitian dapat digunakan untuk siswa, guru, sekolah: 
  1)  Manfaat bagi siswa adalah:  
    a.  Meningkatkan hasil  belajar Ilmu Pengetahuan Alam. 
    b.  Menumbuhkan kemampuan siswa yang dapat dialihgunakan melalui   
       kegiatan  Ilmu Pengetahuan Alam. 
    c.  Membentuk sikap logis, kritis, aktif, kreatif dan disiplin. 
  2)  Manfaat bagi guru adalah: 
    a.  Penelitian ini merupakan pengalaman berharga dalam mengembangkan  
          kemampuan pembelajaran guru dalam kegiatan belajar mengajar. 
    b.   Guru dapat mengetahui kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran. 
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      c.   Guru dapat mengetahui metode yang tepat untuk anak didiknya. 

    d.   Membantu mengatasi masalah belajar yang dialami siswa. 
    e.   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu model pembelajaran  
          IPA di Sekolah Dasar. 
  3)  Manfaat bagi sekolah 
     Memberikan sumbangan dalam  rangka  meningkatkan  hasil belajar IPA. 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


