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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak dapat terlepas dari ilmu

pengetahuan alam. Ruang lingkup IPA berkaitan erat dengan kehidupan manusia

sehari-hari. Dalam kaitannya dengan hal tersebut Permendiknas No. 22 Tahun

2006 tentang standar isi menyatakan bahwa:

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.

Dalam kutipan tersebut dapat dijelaskan bahwa IPA merupakan suatu

proses penemuan yang menuntut seseorang untuk berfikir kritis, bukan hanya

menerima konsep, fakta dan prinsip dari guru atau nara sumber saja tetapi

merupakan proses mencari tahu. Selain itu IPA juga menjadi sarana untuk

mempelajari lebih jauh tentang diri sendiri dan lingkungan sekitar yang nanti

pengembangannya akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Mengingat inkuiri merupakan proses mencari dan menemukan, maka

pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri dan berbuat sehingga dapat membantu

peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam

sekitar. Untuk itu dalam pembelajaran diperlukan metode yang sesuai dengan

tingkat perkembangan dan keperluan siswa. Seperti yang tercantum dalam

Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi menyatakan “Pembelajaran

IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah (scientific inquiry) untuk

menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta

mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup”.

Berdasarkan hasil observasi di SD Negeri 01 Ampel pada pembelajaran

IPA di kelas 5A dan 5B Tahun Pelajaran 2012/2013, siswa tidak diberi

kesempatan secara mandiri untuk mencari dan menemukan pemahaman yang
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lebih mendalam tentang pengetahuan alam. hal tersebut menunjukan bahwa siswa

kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran IPA, guru masih dominan memberikan

materi kepada siswa secara langsung tanpa adanya proses berfikir siswa untuk

mencoba menemukan dan mencari tahu pengetahuannya sendiri. Kondisi seperti

itu akan berdampak pada hasil belajar siswa untuk memperoleh hasil yang lebih

baik.

Perubahan menjadi pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada

siswa untuk menemukan sendiri pengetahuannya dapat dilakukan dengan cara

mengganti metode pembelajaran yang biasanya menggunakan metode

pembelajaran konvensional seperti ceramah dengan metode pembelajaran yang

inovatif. Salah satunya yaitu dengan metode pembelajaran inkuiri yaitu

pembelajaran yang menekankan kepada proses mencari dan menemukan dan

sangat cocok untuk pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Hal tersebut sesuai

dengan standar isi yang tercantum dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006 yang

sudah dipaparkan sebelumnya.

Menurut Schmidt dalam Amri dan Ahmadi (2010:85) “Inkuiri adalah

suatu proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan

observasi dan atau eksperimen untuk mencari jawaban atau memecahkan masalah

terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan kemampuan

berfikir kritis dan logis”. Hampir serupa dengan pendapat Schmidt, menurut Amri

dan Ahmadi (2010:85) “Inkuiri berasal dari bahasa Inggris inquiry yang dapat

diartikan sebagai proses bertanya dan mencari tahu jawaban terhadap pertanyaan

ilmiah yang diajukan”. Pertanyaan ilmiah adalah pertanyaan yang dapat

mengarahkan pada kegiatan penyelidikan terhadap obyek pertanyaan. Jadi dapat

dibuat penyimpulan bahwa pembelajaran inkuiri merupakan rangkaian kegiatan

yang ditempuh siswa dalam pembelajaran yang menekankan pada analitis untuk

mencari dan menemukan sendiri jawaban untuk memecahkan masalah yang

diberikan guru dengan kemampuan berfikir kritis dan logis.

Pembelajaran inkuiri akan lebih baik bila ditambah dengan penggunaan

media pembelajaran. Mengapa media pembelajaran diperlukan dalam proses

belajar siswa? Media pembelajaran dapat membantu guru dalam proses mengajar.
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Seperti yang disampaikan oleh Sudjana dan Rivai (2010:2) bahwa “media

pengajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam pengajaran yang pada

gilirannya diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya”.

Menurut Sudjana dan Rivai (2010:2) ada beberapa alasan, mengapa media

pengajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa. Alasan yang pertama

berkenaan dengan manfaat media pengajaran dalam proses belajar siswa dan yang

kedua berkenaan dengan taraf berfikir siswa mulai dari berpikir kongkret menuju

ke berpikir abstrak. Briggs dalam Sadiman dkk (2008:6) mengartikan “media

pembelajaran adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi

pembelajaran seperti : buku, film, video dan sebagainya”. Seringkali peserta didik

akan lebih semangat dalam belajar jika guru menggunakan media pembelajaran

yang menarik perhatian dalam pembelajaran dikelas. Media pembelajaran itu bisa

berupa media audio, visual ataupun audiovisual.

Media pembelajaran yang akan digunakan bersamaaan dengan metode

pembelajaran inkuiri adalah media video pembelajaran dan media picture. Baik

media video pembelajaran maupun media media picture tentu memiliki kelebihan

dan kelemahannya masing-masing. Media video pembelajaran dalam mata

pelajaran IPA dapat membantu guru untuk meningkatkan gairah belajar siswa,

memungkinkan interaksi langsung antara siswa, dan menciptakan pembelajaran

yang menyenangkan. Media video pembelajaran merupakan media pembelajaran

yang berupa audiovisual. Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995:1119)

mengartikan video dengan: 1) bagian yang memancarkan gambar pada pesawat

televisi; 2) rekaman gambar hidup untuk ditayangkan pada pesawat televisi. Video

pembelajaran membantu siswa dalam mengembangkan pikiran dan imajinasi para

siswa serta memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan penjelasan yang

lebih realistik. Selain itu menurut Sanaky (2009: 106) video yang sifatnya audio

visual memiliki daya tarik tersendiri dan dapat menjadi pemacu atau memotivasi

pembelajar untuk belajar.

Sedangkan penggunaan media visual atau picture dalam pembelajaran

dapat membantu anak dalam memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa

selain itu juga dapat mempermudah siswa dalam memahami sesuatu yang abstrak
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menjadi lebih konkrit. Pembelajaran IPA di sekolah akan menjadi lebih bermakna

dengan media-media pembelajaran seperti media visual yang berupa gambar-

gambar atau picture yang berkaitan dengan materi.

Dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, penerapan metode

pembelajaran inkuiri dengan media video pembelajaran diharapkan dapat

memberikan pengaruh terhadap hasil belajar materi peristiwa alam. Siswa dapat

melihat dan mengamati proses peristiwa alam, penyebab, dan akibat yang timbul

dari peristiwa alam melalui animasi singkat terjadinya peristiwa alam pada materi

kelas 5 SD. Media video pembelajaran membantu materi yang memerlukan

visualisasi yang mendemonstrasikan hal-hal seperti gerakan motorik tertentu,

ekspresi wajah, maupun suasana lingkungan tertentu. Hal ini tentu akan

membantu siswa dalam mengembangkan imajinasi dan kemampuan berfikirnya

sehingga akan terjadi proses berfikir kritis dan logis.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dilakukan penelitian di

SD Negeri 01 Ampel antara dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan

kelompok kontrol pada jenjang kelas yang sama yaitu kelas 5 SD. Perbandingan

perlakuan tersebut adalah penerapan metode pembelajaran inkuiri berbantuan

video pembelajaran dan metode inkuiri berbantuan media picture untuk melihat

perbedaan hasil belajar IPA yang diperoleh. Sehingga akan terlihat perlakuan

mana yang lebih baik diterapkan dalam pembelajaran IPA kelas 5 SD Negeri 01

Ampel Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali pada Semester 2 Tahun Pelajaran

2012/2013”

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah upaya yang dilakukan penulis untuk melihat

hal-hal apa yang dianggap menjadi masalah dan hal-hal inilah yang kemudian

memicu penulis untuk melakukan penelitian dengan topik penelitian seperti yang

dipaparkan pada latar belakang masalah. Adapun masalah yang ditemui adalah

bahwa guru tidak memberi kesempatan secara mandiri pada siswa untuk mencari

dan menemukan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengetahuan alam.

Padahal pada mata pelajaran IPA diperlukan pembelajaran yang menuntut
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seseorang untuk berfikir kritis, bukan hanya menerima konsep, fakta dan prinsip

dari guru atau nara sumber saja tetapi merupakan proses mencari tahu.

Pembelajaran yang dapat menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan

bersikap ilmiah untuk kecakapan hidup para siswa. Tetapi pada kenyataannya

guru masih dominan memberikan materi kepada siswa secara langsung tanpa

adanya proses berfikir siswa untuk mencoba menemukan dan mencari tahu

pengetahuannya sendiri. Kondisi seperti itu yang menyebabkan pengaruh buruk

pada hasil belajar IPA siswa. Mencoba metode dan media pembelajaran

merupakan salah satu cara yang tepat untuk mencari cara yang tepat untuk

meningkatkan hasil pembelajaran IPA Sekolah Dasar. Metode pembelajaran

inkuiri adalah salah satu metode pembelajaran yang cocok untuk mata pelajaran

IPA karena akan membantu siswa dalam berpikir kritis dan logis dan menekankan

pada analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban untuk memecahkan

masalah yang diberikan guru. Pembelajaran inkuiri juga akan lebih baik bila

ditambah dengan penggunaan media pembelajaran. Pada pendidikan dasar,

peserta didik lebih mudah belajar dengan berpikir konkret dibanding dengan

berpikir abstrak karena itu dapat digunakan media pembelajaran yang erat

kaitannya dengan tahapan berpikir tersebut untuk membantu mentransfer ilmu

pengetahuan kepada siswa sekolah dasar.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan,

maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah penelitian ini

akan dilakukan pada siswa sekolah dasar kelas 5, dimana pada usia ini siswa lebih

dapat belajar dengan pemikiran yang konkret dibanding dengan sesuatu yang

abstrak. Selain itu dalam penelitian ini akan membandingkan dua perlakuan yaitu

metode inkuiri berbantuan media video pembelajaran dengan metode inkuiri

berbantuan media picture untuk melihat sejauh mana perlakuan tersebut efektif

dalam menunjukkan perbedaan hasil belajar.
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1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian

ini adalah: “Apakah ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara pembelajaran

dengan menggunakan metode inkuiri berbantuan media video pembelajaran

dengan metode inkuiri berbantuan media picture terhadap hasil belajar IPA pada

siswa kelas 5 SD Negeri 01 Ampel Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali

Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013?”

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

perbedaan pengaruh yang signifikan antara pembelajaran dengan menggunakan

metode inkuiri berbantuan media video pembelajaran dengan metode

pembelajaran inkuiri berbantuan media picture pada siswa kelas 5 Sekolah Dasar

Negeri 01 Ampel Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali Semester 2 Tahun

Pelajaran 2012/2013.

1.6 Manfaat hasil Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis  penelitian eksperimen ini diharapkan dapat bermanfaat

untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang cara atau strategi yang tepat dalam

proses pembelajaran serta dapat bermanfaat dalam dunia pendidikan, khususnya

dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 5 SD yaitu memberi masukkan

dalam pengembangan metode pembelajaran inkuiri berbantuan media video

pembelajaran maupun media picture. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat

memberi kontribusi terhadap pengembangan pembelajaran inkuiri berbantuan

media video pembelajaran maupun media picture dalam pelajaran IPA yang pada

gilirannya dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap hasil belajar IPA siswa

Sekolah Dasar.

1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penerapan pembelajaran metode inkuiri berbantuan media

video pembelajaran dan metode inkuiri berbantuan media picture dapat
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menambah wawasan dan bekal ilmu bagi penulis. Selain bermanfaat bagi penulis,

penelitian ini juga bermanfaat bagi siswa, guru dan sekolah.  Bagi siswa penelitian

ini dapat memberi manfaat: a) menambah antusiasme belajar siswa melalui

penggunaan metode dan penggunaan media pembelajaran  yang baru dalam

proses pembelajaran siswa; b) berkembangnya daya nalar siswa, yaitu siswa dapat

berpikir dalam mencari dan belajar menyelesaikan suatu masalah dengan

menemukannya sendiri apa yang akan dipelajarinya nanti; c) memotivasi siswa

dalam mengikuti pembelajaran IPA khususnya tentang materi peristiwa alam;

d)meningkatnya kemandirian belajar siswa melalui metode pembelajaran inkuiri

dengan berbantuan media pembelajaran, karena di dalam kelas, yang aktif bukan

lagi guru melainkan siswa karena guru hanya berperan sebagai pembimbing dan

fasilitator.

Bagi guru penelitian ini memberi manfaat: a) meningkatkan kreativitas

guru dalam memilih metode pembelajaran dan media pembelajaran apa yang

cocok diterapkan pada anak didiknya; b) mendorong guru untuk menggunakan

metode-metode pembelajaran inovatif salah satunya yaitu dengan metode

pembelajaran inkuiri baik itu dengan perlakuan berbantuan media video

pembelajaran ataupun dengan perlakuan berbantuan media picture; c) memberi

alternatif pemecahan masalah dalam pembelajaran IPA di kelas; d) membantu

guru melakukan perbaikan pembelajaran pada mata pelajaran IPA khususnya

tentang materi peristiwa alam; e) dan sebagai bahan masukan bagi guru di kelas

dan dapat dikembangkan pada mata pelajaran lain. Diharapkan dengan hasil

penelitian ini, dapat memberikan kontribusi dan menambah pemahaman guru

tentang penerapan metode pembelajaran dalam melaksanakan proses belajar

mengajar.

Sedangkan bagi sekolah, penelitian ini memberi manfaat antara lain:

a)menambah kepustakaan sekolah; b) dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi untuk menerapkan metode belajar yang tepat pada mata

pelajaran yang lain; c) mendorong sekolah untuk menemukan metode belajar yang

tepat untuk pembelajaran IPA, khususnya pada kelas 5 SD.


