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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar  Belakang  Masalah  

Pendidikan semakin berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, 

kurikulum pun sering berubah mengalami pergantian untuk  semua jenjang 

pendidikan mulai dari SD, SMP, dan SMA. Pada saat ini kurikulum yang 

digunakan adalah Kurikulum, karena sudah banyak sekolah yang menggunakan 

Kurikulum 2013, walupun masih ada juga yang menggunkana kurikulum 2006. 

Kurikulum 2013 memiliki tujuan yang baik untuk siswa sekolah dasar. Model 

pembelejaran tematik terpadu digunakan oleh Kurikulum  2013. Tematik Terpadu 

memiliki berbacam bentuk, tematik terpadu memiliki tema, dimana tema itu 

sendiri memilik sub tema mata. 

Ada 3 ranah mencangkup 3 ranah yaitu ranah sikap, ranah 

pengetahuan,dan ranah keterampilan berdasarkan Kurikulum 2013. Menerima, 

menghargai, mengamalkanm  adalah Ranah sikap. Dan memahami, menerapkan 

pengetahuan.kemudian mengamati, mencoba, menalar, mencipta dan menyajikan 

adalah ranah keterampilan. Beberapa siswa diminta untuk mencari suatu informasi 

di lingkungan sekitar karena pembelajaran kurikulum 2013 berpusat pada 

siswa.siswa diharapkan supaya berfikir kritis, menyeluruh, dan dapat 

menghubungkan pembelajaran pada kehidupan sehari-hari karena sudah 

ditetapkan menjadi tematik terpadu ini. Selain itu dengan menyatukan dan 

memahami  berbagai mata pelajaran menjadi satu, siswa akan lebih mudah belajar 

karena sudah menjadi 1 tidak terpecah belah. Pembelajaran tematik perlu 

ditekankan kepada siswa di dalam sebuah pembelajaran, siswa yang aktif tersebut 

akan mengerti tentang apa yang telah dia perlajari. Pada hakikatnya aktif disini 

bukan aktif siswa tersebut berlari kesana kemari didalam kelas melainkan 

maksudnya siswa aktif ketika menanggapi pelajaran ketika proses pembelajaran 

itu, sehingga siswa akan memahami materi yang sedang dipelajari bersama. 

Karena pembelajaran yang menyenangkan akan selalu diingat oleh siswa daripada 
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pembelejaran yang membosankan dan pembelajaran tersebut akan menjadi 

bermakna. (Trianto, 155)  

Prinsip-prinsip pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah 

menurut Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 adalah (1) Dari siswa akan diberi 

tahu supaya siswa mencari tahu, (2) Dari guru merupakan satu-satunya sumber 

belajar, (3) Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan 

penggunaan pendekatan ilmiah, (4) Dari pembelajaran berbasis konten menuju 

pembelajaran berbasis kompetensi, (5) Dari pembelajaran parsial menuju 

pembelajaran terpadu, (6) Dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal 

menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi. 

Pembelajaran kurikulum 2013 di SDN Mangunsari 01 telah diterapkan 

pada semua kelas. Melalui observasi dan wawancara dari guru kelas 4 sendiri, 

penerapan pembelajaran tematik masih belum maksimal karena beberapa kendala, 

fasilitas untuk mengajar kurang terpenuhi karena pembelajaran tematik perlu 

menggunakan berbagai alat peraga. (1) Guru kelas masih kurang begitu 

menguasai pembelajaran tematik sehinga model pembelajaran masih monoton, (2) 

guru masih bingung cara penyampaian materi ajar karena terkadang tidak sesuai 

dengan karakter siswa, selain itu (3) siswa masih kurang aktif dalam proses 

pembelajaran, (4) siswa belum dapat berpartisipasi penuh dalam proses 

pembelajaran, hanya beberapa siswa yang ikut berpartisipasi penuh dalam proses 

pembelajaran. (5) Siswa sering merasa bosan dalam proses pembelajaran karena 

model pembelajaran yang pasif dan kurang membuat siswa menjadi bersemangat. 

(6) Siswa masih susah untuk diajak mencetuskan atau memecahkan suatu masalah 

tertentu. (7) Serta hasil belajar siswa banyak yang belum mencapai KKM. Dari 

hasil pengamatan nilai ulangan semester ganjil masih rendah, yakni diperoleh 

33,3% atau hanya 9 dari 27 siswa yang sudah mencapai standar keberhasilan yang 

ditentukan, yaitu 70. Sedangkan yang sudah mencapai standar keberhasilan yakni 

66,7% atau 18 siswa. 

Mengatasi beberapa hal, berbagai cara telah dilakukan antara lain guru 

mengikuti Kelompok Kerja Guru atau biasa disebut dengan KKG. Untuk 

mendukung proses pembelajaran, pihak sekolah menyiapkan sarana prasana. 
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Namun guru belum menerapkan model pembelajaran yang tepat yang dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Guru masih menggunakan model pembelajaran 

konvensional. Supaya proses pembelajaran menjadi menyenangkan guru harus 

menerapan pembelajaran tematik bukan hanya siswa saja yang harus aktif, guru 

pun harus aktif dan kreatif. Siswa tidak merasa bosan dengan proses pembelajaran 

sehingga guru harus menggunakan model yang inovatif misalkan model Inqury 

Learning,  TGT (Team Games Tournament), Problem Solving dan lain 

sebagainya. 

Menurut penulis model yang tepat untuk mengatasi permasalahan diatas 

adalah Inquiry Learning. Menurut Piaget (Mulyasa, 2008:108) Model Inquiry 

Learning ialah suatu penemuan melalui percobaan atau eksperimen tertentu yang 

dapat mereka lihat di lingkungan sekitar. Biasanya siswa seperti mengajukan 

pertanyaan pada dirinya sendiri, setelah mereka bertanya-tanya dan menemukan 

jawabannya sendiri, kemudian mereka akan berpikir mencoba menghubungankan 

dan membandingkan jawaban yang baru dengan jawaban yang sebelumnya.  

Sedangkan menurut Sanjaya (2010:196) model pembelajaran Inquiry 

Learning merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada 

proses berpikir secara kritis dan analitis untuk memcari dan menemukan jawaban 

dari suatu masalah yang dipertanyakan.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Inquiry Learning 

adalah pembelajaran yang melibatkan seluruh kemampuan peserta didik secara 

maksimal untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis,kritis, logis, dan 

analitis,sehingga peserta didik dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan 

penuh percaya diri. Model pembelajaran ini menuntut keaktifan peserta didik 

dalam berpikir, menhanalisi, dan menemukan sendiri jawaba dari pertanyaan-

pertanyaan yang timbul dalam benak peserta didik sendiri. 

Mnurut Hosnan (2013:344) adapun kelebihan dari model Inquiry Learning 

yakni,, (1) Menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik secara sederhana, sehingga pembelajaran Inquiry Learning lebih 

bermakna, (2) Memberikan ruang kepada peserta didik untuk belajar sesuai 

dengan gaya belajar mereka, (3) Sesuai dengan perkembangan psikologi belajar 
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modern yang menganggap belajar oleh proses perubahan tingkah laku berkat 

adanya pengalaman, (4) Melayani kebutuhan peserta didik yang memilik 

kemampuan di atas rata-rata. 

Anggitya Cucu Hardi Dewi Safitri (2012) yang telah melakukan penelitian 

dengan judul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran IPA 

Dengan Menggunakan Metode Inkuiri Kelas II SD Kristen Satya Wacana 

Semester II Tahun Pelajaran 2011/2012. Ada peningkatan pada penelitian ini, 

pada pra siklus dari 30 siswa hanya ada 18 siswa dengan prsentase 60%, naik 

menjadi 29 siswa padai siklus I dengan prsentase 96%, dan meningkat lagi ke 

siklus II menjadi 100%. Dan dapat disimpulkan bahwa ppenelitian dengan 

menggunakan model Inquiry Learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Mince Tonda Meja (2017). Telah melakukan penelitian dengan judul 

Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Ips 

Siswa Kelas V SD. Penelitian yang telah dilakukan oleh Mince dalam 

pembelajaran  IPS bisa meningkat. Karena dapat dilihat dari kemampuan para 

siswanya yang diajarkaan dengan model Inquiry Learning bisa mencari sendiri 

jawaban-jawaban atas permasalahan itu sendiri. 

 Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik melakukan penelitian 

yang judul “Penerapan Model Inquiry Learning dalam Tema Peduli Terhadap 

Makhluk Hidup untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 4 SDN 

Mangunsari 01 Kecamatan Sidomukti Tahun Pelajaran 2017/2018”. 

1.2  Identifikasi  Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, identifikasi masalahnya ialah 

sebagai berikut : 

1. Guru masih belum menguasai pembelajaran tematik. 

2. Guru masih bingung cara penyampaian materi ajar. 

3. Siswa masih kurang aktif dalam proses pembelajaran. 

4. Siswa belum dapat berpartisipasi penuh dalam proses pembelajaran. 

5. Siswa sering merasa bosan dalam proses pembelajaran 

6. Siswa masih susah untuk memecahkan masalah tertentu. 

7. Hasil belajar siswa belum mencapai KKM yaitu 70 
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1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah diatas rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: Apakah penerapan model Inquiry Learning dalam Tema  Peduli 

Terhadap Makhluk Hidup dapat meningkatkan hasil belajar siswa (kognitif) kelas 

4 SDN Mangunsari 01 Kecamatan Sidomukti tahun pelajaran 2018/2019? 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah terjadi 

peningkatan hasil belajar (kognitif) siswa dengan menerapkan model inquiry  

Tema  Peduli Terhadap Makhluk Hidup dikelas 4 SDN Mangunsari 01 

Kecamatan Sidomukti tahun pelajaran 2018/2019.  

 

1.5 Manfaat Hasil Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis penelitian ini ialah untuk menambah pengetahuan dan 

wawasan dalam proses pembelajaran khususnya penerapan model Inquiry 

learning. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis penelitian ini ialah sebagai berikut : 

1. Bagi guru 

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan untuk 

guru mengenai model pembelajaran yang baru, sehingga guru dapat 

memperbaiki kwalitas mengajar.  

2. Bagi  siswa 

Diharapkan siswa mampu menerima materi dengan baik, aktif 

berpartisipasi penuh dalam pembelajaran, memotivasi siswa 

sehingga semangat dan antusias untuk belajar. 

3. Bagi sekolah 

Diharapkan dapat menambah mutu pengajaran yang ada di sekolah 

untukmeningkatkan hasil belajar siswa, serta dapat menerapkan model Inquiry 

Learning dengan baik. 


