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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan media yang sangat berperan untuk menciptakan manusia yang berkualitas dan berpotensi dalam arti yang seluas-luasnya,  melalui pendidikan akan terjadi proses pendewasaan diri sehingga di dalam proses pengambilan keputusan terhadap suatu masalah yang dihadapi selalu disertai dengan rasa tanggung jawab yang benar. Dalam proses pendidikan, guru memegang peranan yang cukup penting baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kurikulum dan gurulah yang berada di garda terdepan dalam menciptakan kualitas sumberdaya manusia. Guru berhadapan langsung dengan para peserta didik dikelas melalui proses belajar mengajar. Ditangan gurulah akan dihasilkan peserta didik yang berkualitas, baik secara akademis, skill, kematangan emosional, dan moral serta spiritual, oleh karena itu diperlukan sosok guru yang mempunyai kualitas dan kompetensi. Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan(KTSP) Dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) h.37
1
Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kualitas guru, penyempurnaan kurikulum, pengadaan buku, dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan lain, dan peningkatan mutu manajemen sekolah, namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang memadai.   
Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dijelaskan bahwa pendidikan di Indonesia menganut sistem  pendidikan seumur hidup dan bertujuan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya. Yang dimaksud adalah manusia yang memiliki keseimbangan, keserasian dan keselarasan hidup yaitu antara kehidupan jasmani dan rohani. Tim Dosen FIP. IKIP Malang. Pengantar Dasa-dasar Pendidikan. (Surabaya : Usaha Nasional, 1981), h.142.
Hal ini tercermin dalam undang-undang RI no 20 tahun 2003 Bab II pasal 3 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu:
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Undang-undang RI no 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta : Direktorat  Jendral Pendidikan Islam Depag RI, 2006), h.8.
Peran serta seorang guru dalam proses belajar mengajar sangatlah penting, akan tetapi peran guru disini bukanlah faktor yang utama, guru hanyalah sebagai fasilitator yang siap membimbing dan mengarahkan siswa sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa, selain itu guru juga harus mengetahui bahwa peserta didik memiliki tiga kemampuan yang sangat penting, yaitu kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik, sehingga dalam kegiatan belajar mengajar guru harus mampu menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi agar ketiga kemampuan yang dimiliki siswa tersebut dapat berkembang dengan optimal. Yang pasti akan berdampak aktivitas dan kreatifitas siswa akan meningkat, serta hasil belajar siswa terjaga dengan baik dan tercapailah keberhasilan belajar mengajar.
Perkembangan teknologi tidak akan lepas dari perkembangan dalam bidang IPA. Perkembangan dari bidang IPA tidak mungkin terjadi bila tidak disertai dengan peningkatan mutu pendidikan IPA, sedangkan selama ini pelajaran IPA dianggap sebagai pelajaran yang sulit. Hal ini dapat dilihat dari Nilai Ebtanas Murni (NEM) IPA yang rata-rata masih rendah bila dibandingkan dengan pelajaran lainnya. Ini menunjukkan masih rendahnya mutu pelajaran IPA.
Ilmu Pengetahuan Alam berkaitan 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. Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk inquiry dan berbuat sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar. Trianto, Model Pembelajaran Terpadu Dan Praktek, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), h.100. 
Untuk itu diperlukan suatu upaya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran salah satunya adalah dengan memilih metode atau cara dalam menyampaikan materi pelajaran agar diperoleh peningkatan prestasi belajar siswa khususnya pelajaran IPA. Misalnya dengan membimbing siswa untuk bersama-sama terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan mampu membantu siswa berkembang sesuai dengan taraf  intelektualnya akan lebih menguatkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep yang diajarkan.
Dalam penelitian ini penulis mencoba menerapkan salah satu metode pembelajaran, yaitu metode pembelajaran inquiry, metode pembelajaran  ini mengkondisikan siswa terangsang oleh tugas, dan aktif mencari serta meneliti sendiri pemecahan masalah itu. Mencari sumber sendiri, dan mereka belajar bersama dalam kelompok. Inquiry mengandung proses mental yang lebih tinggi tingkatannya. Seperti merumuskan masalah, merencanakan eksperimen, melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisa data, menarik kesimpulan. Roestiyah, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.76. Dengan cara terus  menerus menguji nilai-nilai dan pengetahuan yang ada atas dasar scientific, analisis dan penyimpulan menurut data dan fakta yang ada. Buchari Alma.dkk, Guru Profesional ,(Bandung: Alfabeta, 2009), h.56.
Berdasarkan hasil pengamatan penulis kegagalan dalam belajar rata-rata dihadapi oleh sejumlah siswa yang tidak memiliki dorongan belajar, dikarenakan masih terdapat beberapa setrategi belajar yang dilakukan oleh guru secara konvensional, kurang bervariasi dan kurang kreatif. Guru masih kurang mengembangkan kegiatan pembelajaran yang bervariatif, misalnya diskusi, tanya jawab, eksperimen dan strategi lain yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.
 Untuk itu tugas seorang pendidik adalah mencari, memilih dan menentukan metode yang bervariasi demi tercapainya tujuan pembelajaran. Seorang pendidik harus tau hal terbaik yang harus yang dilakukannya, dengan cara mengetahui dan memahami kelebihan serta kelemahan dari beberapa metode pembelajaran. Dengan penggunaan metode yang tepat, proses pembelajaran akan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapakan. Pernyataan ini didukung oleh pendapatnya Yuliani yang menyatakan ”pemilihan dan penentuan metode pembelajaran sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembelajaran”. Yuliani Nurani Sujiono, Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini, (Jakarta: PT Macanan Jaya Cemerlang, 2009), h.144.
Melihat fenomena tersebut, maka perlu diterapkan suatu sistem pembelajaran yang melibatkan peran siswa secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar, guna meningkatkan prestasi belajar IPA. Salah satu metode pembelajaran yang melibatkan peran siswa secara aktif adalah metode pembelajaran inquiry. Melalui metode pembelajaran ini siswa dapat mengemukakan pemikirannya, saling bertukar pendapat, saling bekerja sama jika ada teman dalam kelompoknya yang mengalami kesulitan. 
Pada observasi awal yang dilakukan peneliti, terlihat bahwa nilai IPA siswa kelas V masih belum maksimal, permasalahan yang ditemukan pada waktu pembelajaran dikelas diantaranya: Proses belajar mengajar  didalam kelas hanya satu arah (berpusat pada guru) dan metode yang digunakan cenderung monoton (ceramah), hal ini berakibat aktifitas belajar peserta didik rendah, serta kurangnya motivasi belajar siswa. Guru cenderung mengejar target penyelesaian materi, sehingga pembelajaran konvensional selalu menjadi pilihan utama. Selain itu, proses pembelajaran juga mengalami kendala, misalnya: waktu yang di sediakan terbatas, sedang materi begitu padat dan begitu penting. Hal ini berakibat pemahaman siswa tentang materi pelajaran IPA tidak bisa maksimal. Sehingga hal ini mengakibatkan tingkat prestasi belajar siswa kelas V MI Assyafi’iyah Pikatan Wonodadi Blitar dalam proses pembelajaran IPA masih kurang memenuhi kriteria ketuntasan, tidak hanya karena kurangnya minat belajar pada pelajaran IPA tetapi juga karena kurang tepatnya penggunaan metode pembelajaran. Sehingga siswa menjadi mudah bosan belajar dan pembelajaran IPA dikelas menjadi kurang menarik dan kurang interaktif.  
Berdasarkan pemikiran di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul : ”Penerapan Metode Inquiry Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar IPA Siswa Kelas V Di MI Assyafi’iyah Pikatan  Wonodadi Blitar”.

Rumusan dan Pemecahan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, fokus penelitian yang diajukan pada penelitian ini adalah:
	Bagaimana penerapan metode inquiry pada mata pelajaran IPA siswa kelas V  MI Assyafi’iyah Pikatan Wonodadi Blitar?
	Apakah penerapan metode inquiry dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas V pada mata pelajaran IPA MI Assyafi’iyah Pikatan Wonodadi Blitar?  

Sedangkan pemecahan masalah rendahnya prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran IPA khususnya siswa kelas V di MI Assyafi’iyah Pikatan Wonodadi Blitar ini, adalah dengan menerapkan  metode inquiry. Dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam seorang guru dalam memahamkan materi kepada siswa tidak cukup hanya dengan penjelasan secara lisan, karena penjelasan secara lisan itu sifatnya masih abstrak dan sulit difahami. Namun dengan diterapkan metode inquiry ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan siswa dalam memahami materi yang disampaikan guru.
Metode pembelajaran akan berpengaruh terhadap sukses tidaknya proses belajar mengajar. Seperti yang dikatakan oleh Muhamad Ali bahwa metode inquiry “sangat besar manfaatnya dalam proses belajar mengajar”. Muhammad Ali, Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinr Baru Algensindo, 2004) h.87. Selaian itu Wina Sanjaya juga menjelaskan bahwa “dalam  metode inquiry ini proses belajar berorientasi pada pengembangan kemampuan berfikir kritis siswa. Selain itu strategi pembelajaran ini juga berorientasi meningkatkan hasil belajar dan proses belajar mengajar”. Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2006), h.199.
Secara empiris bahwa metode inquiry dapat meningkatkan prestasi belajar berdasarkan beberapa hasil penelitian berikut ini:
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jean Ayu Mandhagi dengan judul Penerapan Metode Inquiry Dalam Meningkatkan Hasil Belajar  Siswa Kelas V MI Nuruzh Zholam Krandegan Gandusari Trenggalek. Menyimpulkan bahwa: hasil belajar mata pelajaran sains siswa kelas V mengalami peningkatan setelah diterapakan metode inquiry. Jean Ayu Mandhagi, Penerapan Metode Inquiri Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V MI Nuruzh Zholam Krandegan Gandusari Trenggalek, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2011), h.109.   
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Joko Sutrisno dengan judul  Pengaruh Metode Pembelajaran Inquiry dalam Belajar Sains terhadap Motivasi Belajar Siswa yang menyimpulkan bahwa: Metode inquiry memberikan kesempatan meningkatnya motivasi belajar siswa. Dengan kata lain bahwa terdapat pengaruh positif dari metode inquiry terhadap motivasi belajar siswa. Joko Sutrisno, Pengaruh Metode Pembelajaran Inquiry dalam Belajar Sains terhadap Motivasi Belajar Siswa, dalam  http://id.wikipedia.org diakses 26-03-2012.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi Kurniaturohima dengan judul Penerapan Metode Inquiry Dalam Meningkatkan Keaktifan dan Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi Di SMP Shalahuddin Malang yang menyimpulkan bahwa:  metode pembelajaran inquiry terbukti adanya peningkatan keaktifan belajar siswa baik individu ataupun kelompok dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Dwi Kurniaturohima, Penerapan Metode Inquiry Dalam Meningkatkan Keaktifan dan Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi Di SMP Shalahuddin Malang, (Malang:Skripsi Tidak Diterbitkan, 2010), h.122.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Melinda Olifia Sahara dengan judul Penggunaan Metode Inkuiri Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Kompetensi Dasar Mendeskripsikan Sifat-sifat Cahaya Pada Mata Pelajaran IPA Siswa Kelas V SDN Temayang Kecamatan Kerek Tuban menyimpulkan bahwa:  Penerapan metode inkuiri dalam pembelajaran IPA dapat meningkatkan prestasi belajar IPA pada siswa kelas V SDN Temayang Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban. Melinda Olifia Sahara, Penggunaan Metode Inkuiri Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Kompetensi Dasar Mendeskripsikan Sifat-sifat Cahaya Pada Mata Pelajaran IPA Siswa Kelas V SDN Temayang Kecamatan Kerek Tuban, dalam http://library.um.ac.id/ptk/index.php diakses 26-04-2012. 
Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk: 
	Mendeskripsikan penerapan metode inquiry pada mata pelajaran IPA siswa kelas V MI Assyafi’iyah Pikatan Wonodadi Blitar

Mendeskripsikan penerapan metode inquiry dalam meningkatkan prestasi belajar siswa kelas V pada mata pelajaran IPA MI Assyafi’iyah Pikatan Wonodadi Blitar


Manfaat Penelitian
Manfaat Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan khazanah ilmu pangetahuan dalam bidang pendidikan lebih khusus lagi pada pembaharuan penerapan metode inquiry untuk meningkatkan prestasi belajar.
	Manfaat Secara Praktis

	Bagi guru : sebagai alternatif metode pembelajaran IPA guna meningkatkan pemahaman dan motivasi belajar siswa 

Bagi siswa : untuk meningkatkan hasil belajar, baik prestasi maupun kreatifitas siswa, sehingga siswa mudah memecahkan masalah baik dalam pelajaran IPA maupun kehidupannya 
Bagi sekolah : dapat memberikan sumbangan yang baik pada sekolah dalam rangka meningkatakan mutu pendidikan sekarang ini
Bagi peneliti lain : hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa dalam materi bumi dan alam sekitar dengan menggunakan metode inquiry dapat menambah wawasan dalam pembelajaran mata pelajaran IPA Kelas V  MI Assyafi’iyah Pikatan.

Penegasan Istilah
Agar tidak terjadi salah persepsi terhadap judul penelitian ini, maka perlu didefinisikan hal-hal sebagai berikut:
	Penerapan  adalah Pelaksanaan, pemanfaatan dan proses mengimplementasi ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa pengetahuan , keterampilan maupun nilai dan sikap. Adi Satrio, Kamus Populer Materi Sosial-Budaya-Agama-kedokteran-komunikasi-politik-ekonomi-hukum, (Visi 7: 2005), h.228. 

Metode Inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berfikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berfikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa.  Wina Sanjaya, Setrategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2010), h.196. Secara umum Inquiry adalah proses dimana para saintis mengajukan pertanyaan tentang alam dunia ini dan bagaimana mereka secara sistematis mencari jawabannya (Trowbridge dan Bybee, 1996). Dalam metode ini siswa sungguh dilibatkan untuk aktif berfikir dan menemukan pengertian yang ingin diketahuinya. Dalam metode pembelajaran ini siswa dilibatkan dalam proses penemuan melalui pengumpulan data dan tes hipotesis. Paul Suparno, Metodologi Pembelajaran Fisika, (Yogyakarta: Universitas Sanata Darma, 2007) h.65
Prestasi Belajar adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua kata,yakni ”prestasi” dan ”belajar”, prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan, yang menyenangkan hati yang diperoleh dengan jalan keuletan kerja, baik secara individual maupun kelompok dalam bidang kegiatan tertentu. Sedang belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Syaiful Bahri Djamarah, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), h. 21. 
IPA adalah suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara alam. Menurut Kurikulum Pendidikan Dasar dalam Garis-garis Besar
Program Pendidikan (GBPP) kelas V Sekolah Dasar dinyatakan:
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau sains merupakan hasil kegiatan
manusia yang berupa pengetahuan, gagasan dan konsep-konsep yang
terorganisasi tentang alam sekitar, yang diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses kegiatan ilmiah antara lain penyelidikan,
penyusunan dan pengujian gagasan-gagasan. http://techonly13.wordpress.com/2009/07/04/definisi-ipa/
	

Lokasi Penelitian
Penelitian dilaksanakan di MI Assyafi’iyah Pikatan pada mata pelajaran IPA kelas V. Penelitian ini menetapkan sebagai tempat penelitian atas pertimbangan sebagai berikut:
	Kepala sekolah dan para guru di MI Assyafi’iyah Pikatan sangat terbuka untuk menerima pembaharuan dalam bidang pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran dikelas

Di MI Assyafi’iyah Pikatan sebelumnya belum pernah menggunakan metode pembelajaran inquiry
Rendahnya prestasi pada mata pelajaran IPA khususnya kelas V

Hipotesis Tindakan
Hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Jika guru menggunakan Metode Inquiry maka dapat meningkatkan prestasi belajar IPA pada siswa kelas V MI Assyafi’iyah Pikatan Wonodadi Blitar.

Sistematika Pembahasan
Bab I pendahuluan membahas latar belakang masalah, rumusan dan pemecahan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istialah, lokasi penelitian, hipotesis tindakan, sistematika pembahasan.
Bab II  kajian pustaka membahas tentang tinjauan pembelajaran kontekstual, metode inquiry, prestasi belajar, tinjauan pembelajaran IPA dan penerapan metode inquiry dalam meningkatkan prestasi belajar IPA.
Bab III metode penelitian membahas tentang jenis dan desain penelitian, kehadiran peneliti, subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data, teknik pengupulan data, teknik analisis data, indikator keberhasilan, pengecekan keabsahan data dan prosedur penelitian.
Bab IV laporan hasil penelitian membahas tentang paparan data, temuan penelitian dan pembahasan.
Bab V adalah penutup yang membahas tentang kesimpulan dan saran – saran.


