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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Belajar lebih dari sekedar proses menghafal dan menumpuk ilmu 

pengetahuan, tetapi bagaimana pengetahuan yang diperolehnya bermakna untuk 

siswa melalui keterampilan berfikir. Piaget (2006:196) mengemukakan bahwa 

“Pengetahuan itu akan bermakna manakala dicari dan ditemukan sendiri oleh 

siswa, dan setiap individu berusaha dan mampu mengembangkan pengetahuannya 

sendiri melalui skema yang ada dalam struktur kognitifnya”. 

Di dalam peningkatan mutu pendidikan pada masa sekarang ini perlu 

diiringi peningkatan proses belajar mengajar. Di dalam proses belajar mengajar, 

guru harus memiliki strategi, agar siswa dapat belajar secara efektif dan efisien, 

mengenai tujuan yang diharapkan. Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu 

ialah harus menguasai teknik-teknik penyajian, atau biasanya disebut metode 

mengajar. Teknik penyajian pelajaran atau disebut metode mengajar adalah suatu 

pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang dipergunakan oleh guru atau 

instruktur. Pengertian lain ialah sebagai tehnik penyajian yang dikuasai guru 

untuk mengajar atau menyajikan bahan pelajaran kepada siswa di dalam kelas, 

agar pelajaran tersebut dapat ditangkap, dipahami dan digunakan oleh siswa 

dengan baik. Di dalam kenyataan cara atau metode mengajar atau tehnik 

penyajikan yang digunakan guru untuk menyampaikan informasi lisan kepada 

siswa berbeda dengan cara yang ditempuh untuk memantapkan siswa dalam 

menguasai pengetahuan, keterampilan serta sikap. Metode yang digunakan untuk 

memotivasi siswa agar mampu menggunakan pengetahuannya untuk memecahkan 

suatu masalah yang dihadapi ataupun untuk menjawab suatu pertanyaan. 

Dengan menggunakan metode inkuiri diharapkan agar hasil belajar siswa 

menunjukkan adanya peningkatan terhadap materi yang disampaikan disaat proses 

belajar mengajar berlangsung. Upaya meningkatkan hasil belajar telah dilakukan 

dengan berbagai cara yaitu: penambahan buku paket, penggunaan media pada 
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setiap pembelajaran dan penggunaan metode, serta tuntutan guru yang harus 

profesional hingga pembaharuan kurikulum. Rendahnya hasil belajar dalam 

bidang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dapat juga disebabkan karena metode 

mengajar yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi siswa seperti yang 

dikemukakan Slameto (2003: 65) bahwa: “Metode mengajar guru yang kurang 

baik akan mempengaruhi belajar siswa yang tidak baik pula”. Pembelajaran yang 

berlangsung kurang melibatkan siswa tentang materi tumbuhan hijau masih 

kurang sehingga banyak siswa yang tahu karena menghafal. Penggunaan metode 

mengajar tidak mungkin sama untuk setiap materi yang diajarkan dan pada 

jenjang yang berbeda. Mata pelajaran IPA dianggap pelajaran yang sulit untuk 

dipahami. 

Dari data nilai yang diperoleh dari wali kelas 5 pada materi tumbuhan 

hijau berakhir dengan kurangnya daya serap siswa. hal ini ditunjukkan dengan 

banyaknya siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang 

ditentukan yaitu 70. Dari 17 siswa kelas 5 yang ada terdapat 7 siswa yang 

mencapai KKM dan jika diprosentasekan sebesar 41,2 % dan yang belum 

mencapai KKM sebanyak 10 siswa atau 58,8 %.  

Secara garis besar peneliti melihat bahwa terdapat adanya pengaruh 

pengajaran terhadap hasil belajar siswa. Dari penilaian sementara dilihat bahwa 

siswa cenderung menilai mata pelajaran IPA hanya bersifat hafalan dan metode 

pembelajaran yang digunakan guru tidak sesuai dengan materi tumbuhan hijau. 

Penilaian terhadap nilai siswa kelas 5 masih belum mencapai target 

pembelajaran yang optimal. Peneliti melihat nilai siswa dilihat masih belum 

cukup signifikan untuk dijadikan tolak ukur sebagai hasil belajar siswa yang 

permanen.Untuk itu peneliti akan meninjau selama proses belajar mengajar 

berlangsung. Setelah melihatnya peneliti akan menggunakan strategi pendekatan 

yang berbeda untuk mendapatkan hasil belajar siswa yang berbeda dari 

sebelumnya, karena selama ini penerapan yang digunakan oleh guru adalah 

ceramah, maka peneliti ingin melakukan pembelajaran yang menekankan pada 

proses berfikir dimana siswa dituntut untuk mencari dan menemukan  jawaban 

dari masalah-masalah yang dipertanyakan.Penerapan pembelajaran yang 
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digunakan yaitu metode Inkuiri. Dengan metode pembelajaran ini dapat mengasah 

kemampuan berfikir siswa dengan mencari dan menemukan jawaban dari masalah 

yang dipertanyakan. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menganggap penting untuk meneliti 

penggunakan Metode inkuiri dalam upaya peningkatan hasil belajar siswa dengan 

judul penelitian: “Upaya Peningkatan Hasil Belajar IPA Melalui Metode Inkuiri 

Tentang Tumbuhan Hijau Siswa Kelas 5 SD YPK Syaloom Aduwey Distrik Misool 

Utara Kabupaten Raja Ampat Semester I Tahun 2014-2015”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, teridentifikasi banyak permasalahan 

yang menyebabkan rendahnya hasil belajar IPA tentang tumbuhan hijau di Kelas 

5 SD YPK Syaloom Aduwey Semester I Tahun 2014/2015, yaitu: 

(1) Strategi pembelajaran yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi siswa. 

(2) Pembelajaran yang berlangsung kurang melibatkan siswa. 

(3) Pemahaman siswa masih kurang khususnya pada materi tumbuhan hijau. 

(4) Aktivitas siswa masih rendah.  

(5) Hasil belajar IPA  Siswa kelas 5 SD YPK Syaloom yang masih rendah 

(6) Minimnya penggunaan variasi metode mengajar dalam proses  

pembelajaran. 

(7) Pembelajaran belum menyesuaikan karakter masing-masing siswa.    

1.3 Pemecahan Masalah  

Berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi di atas, hasil belajar IPA 

tentang tumbuhan hijau di Kelas 5 SD YPK Syaloom Aduwey Semester I Tahun 

2014/2015 rendah dan jauh di bawah KKM dikarenakan guru kurang sesuai dalam 

memilih metode pembelajaran. Dengan menggunakan ceramah siswa cenderung 

kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran karena dengan penggunaan metode 

tersebut siswa hanya mendengarkan sehingga siswa jenuh dan tidak fokus dalam 

memahami materi yang  disampaikan. 

Dalam penelitian ini hanya akan dibatasi pada penyebab hasil belajar mata 

pelajaran IPA tentang tumbuhan hijau  di Kelas 5 SD YPK Syaloom Aduwey 
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Semester I Tahun 2014/2015 yang rendah dan jauh dibawah KKM. Tujuan dari 

pembatasan permasalahan ini adalah untuk menfokuskan permasalahan sehingga 

penelitian lebih mengarah pada pokok permasalahan. Bahwa dari sekian 

banyaknya metode pembelajaran yang ada saat ini, maka peneliti hanya 

menggunakan metode pembelajaran berbasis Inkuiri untuk diterapkan di kelas 

karena sangat cocok dengan materi tersebut, sehingga dapat dilihat hasil 

belajarnya setelah digunakan di kelas. 

1.4       Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat 

menarik rumusan masalahnya sebagai berikut : “Apakah penerapan metode 

Inkuiri dapat meningkatkan hasil belajar IPA tentang tumbuhan hijau siswa kelas 

5 SD YPK Syaloom Aduwey Distrik Misool Utara Kabupaten Raja Ampat 

Semester I Tahun 2014/2015?” 

 

1.5       Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk meningkatkan hasil 

belajar IPA tentang tumbuhan hijau melalui penerapan metode inkuiri pada siswa 

kelas 5 SD YPK Syaloom Aduwey Distrik Misool Utara Kabupaten Raja Ampat 

Semester I Tahun 2014/2015. 

 

1.6       Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.6.1   Bagi siswa 

(1) Dapat meningkatkan kemampuan siswa terhadap materi pelajaran tentang 

tumbuhan hijau, 

(2) Memberikan pengalaman langsung pada siswa tentang berpikir ilmiah 

karena siswa melakukan secara langsung. 

(3) Dengan penerapan Metode Inkuiri dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
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1.6.2   Bagi guru 

(1) Meningkatkan kemampuan profesi guru, dan menambah wawasan 

penegtahuan dan pengalaman tentang penggunaan variasi metode. 

(2) Meningkatkan kepekaan terhadap kekurangan yang terjadi selama proses 

pembelajaran. 

1.6.2   Bagi sekolah/lembaga 

(1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan 

yang berguna bagi sekolah dalam rangka perbaikan kualitas pembelajaran.  

(2) Dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, sehingga masyarakat 

lebih peduli dan akan terjalin kerjasama yang menguntungkan bagi 

sekolah. 

 


