
BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Pendidikan merupakan proses yang terus terjadi secara berkesinambungan 

dalam kehidupan individu. Dengan pendidikan, diharapkan individu mampu 

mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal yang meliputi keimanan 

terhadap Tuhan, watak yang sesuai dengan peradaban bangsa, kecerdasan 

intelektual, dan keterampilan.  Senada dengan tujuan pendidikan nasional dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

dalam (Rasyidin, dkk, 2010: 218) menjelaskan bahwa,  

Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdasakan kehidupan bangsa, yang 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.  

Fungsi dan tujuan pendidikan diatas, sesuai dengan tujuan Nabi 

Muhammad SAW diutus ke muka bumi, Sebagaimana hadist yang diriwayatkan 

oleh Imam Baihaqi (dalam Ahmad, 2010: 59) yang berbunyi:  

َم اِْلَ ْخالَقا  َم َمَكارا ُتَم ا  اانََّما بُعا ثُْت ِلا

Artinya : “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak” 

Tujuan Nabi Muhammad SAW diutus adalah mengajak kepada manusia agar 

memperbaiki akhlak. Akhlak merupakan salah satu bukti keimanan seseorang. 

Keimanan yang kokoh teraktualisasi dalam akhlak yang baik, sehingga akan 

melahirkan generasi yang berkarakter. Melalui generasi yang berkarakter, akan 

melahirkan individu yang dapat mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa dan 

agama. Sehingga, Bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang menjadi negara maju 

dan sejahtera. Oleh karena itu, karakter merupakan pondasi utama kemajuan suatu 

bangsa, dan perlu dibentuk sedini mungkin. Proses pembentukan karakter dapat 

diimplementasikan melalui pembelajaran di setiap jenjang pendidikan.  
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Namun realita menunjukkan bahwa terjadi berbagai masalah yang 

berkembang saat ini, contohnya bergesernya nilai etika dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara, memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya 

bangsa, ancaman disintegrasi bangsa, dan melemahnya kemandirian bangsa 

(Kemendiknas, 2010: 1). Mengacu pada fakta-fakta tentang terjadinya krisis moral 

bangsa, Kementrian Pesndidikan Nasional (Kemendiknas) mencanangkan gerakan 

nasional berupa pendidikan karakter (2010-2025), yang diharapkan mampu 

menjadi solusi atas rapuhnya karakter bangsa selama ini (Suyadi, 2015: 2).  

Dalam rangka lebih memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter pada 

satuan pendidikan telah teridentifikasi 18 nilai  yang bersumber dari agama, 

pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional (Kemendiknas, 2010: 8). Nilai-

nilai karakter tersebut menjadi acuan setiap satuan pendidikan dalam 

mengimplementasikan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran, melalui 

strategi-strategi pembelajaran aktif dan menyenangkan kedalam semua mata 

pelajaran, salah satunya pembelajaran IPA di Sekolah Dasar.  

 Menurut Hisbullah dan Nurhayati (2018: 5) pembelajaran IPA meliputi tiga 

unsur utama, yaitu (1) sikap, yaitu rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam, 

makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah baru 

yang dipecahkan melalui prosedur yang benar, (2) proses, prosedur pemecahan 

masalah melalui metode ilmiah, (3) produk, berupa fakta, prinsip, teori dan hukum. 

Ketiga komponen ini seharusnya muncul dalam pembelajaran. Hal ini sesuai 

dengan Implementasi dari  kurikulum 2013 yang ditetapkan oleh Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan (2013:101) tentang kompetensi yang harus dimiliki 

oleh peserta didik Muatan Pebelajaran IPA SD di kelas tinggi yaitu,  

 Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan  menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan 

tempat bermain.  

Berdasarkan uraian diatas, dalam memperoleh pengetahuan membutuhkan 

keterlibatan peserta didik secara aktif. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan saja tetapi juga pada 
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pembentukan sikap, salah satunya sikap rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu 

merupakan salah satu dari 18 nilai karakter yang dirumuskan oleh Kemendiknas. 

Rasa ingin tahu yakni cara berfikir, sikap dan perilaku yang mencerminkan 

penasaran dan keingin tahuan terhadap segala hal yang dilihat, didengar, dan 

dipelajari secara mendalam (Kemendiknas, 2010:10).  

Hal ini juga diungkapkan oleh Carin (dalam Ismawati, Nugroho &  

Dwijananti, 2014: 23) rasa ingin tahu didefinisikan sebagai, keinginan dan 

kebutuhan seseorang untuk memperoleh jawaban dari suatu pertanyaan atau hal-

hal yang menimbulkan keingintahuan yang mendalam. Menurut Ameliah, dkk 

(2016:10) (dalam Fauzi, Zainuddin dan Rosyid, 2017: 29) rasa ingin tahu 

merupakan modal awal bagi siswa dalam proses pembelajaran. Dalam proses 

pembelajaran IPA, rasa ingin tahu merupakan kompetensi yang perlu  

dikembangkan sebagai jembatan bagi siswa dalam mencari dan menemukan 

pengetahuan. Dengan adanya sikap rasa ingin tahu, perserta didik akan dilatih 

untuk aktif berfikir dan bertanya untuk mengetahui sesuatu. Peserta didik yang 

memiliki rasa ingin tahu akan tampak pada antusias mencari jawaban secara 

mendalam tetang hal yang belum diketahuinya.  

Namun pada kenyataannya, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 

penulis pada Bulan Nopember 2018 di SD IT Adzkia 3 Kelas IV (Empat) B bahwa 

sikap rasa ingin tahu siswa masih rendah. Kegiatan pembelajaran hanya 

didominasi oleh beberapa orang saja, sedangkan peserta didik lainnya bersifat 

pasif dalam mengajukan dan menjawab pertanyaan. Kepasifan siswa menunjukkan 

kurangnya antusiasme siswa dalam pembelajaran yang mengakibatkan penurunan 

rasa ingin tahu siswa. Selain itu, guru hanya menggunakan model pembelajaran 

langsung.  

Setelah melakukan wawancara kemudian penulis melakukan observasi 

prasiklus terhadap sikap rasa ingin tahu siswa pada pembelajaran IPA. Hasil 

observasi yang terdapat pada lampiran 4.1 menunjukkan perolehan peresentase 

sikap rasa ingin tahu sebesar 44%. Hal ini menunjukkan terlihat masih rendahnya 

rasa ingin tahu siswa dalam pembelajaran IPA. Saat guru menjelaskan materi 
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pembelajaran masih terdapat siswa yang mengobrol dan tidak memperhatikan 

penjelasan guru. Selain itu, saat pembelajaran berlangsung terlihat ketika guru 

bertanya tentang materi yang belum dipahami banyak siswa yang tidak mau 

bertanya, dan ketika guru memberikan pertanyaan secara langsung hanya beberapa 

siswa yang menjawab. Siswa juga tidak berusaha untuk mencari jawaban terkait 

dengan hal yang ditanyakan, bahkan terdapat siswa yang tidur. Siswa masih 

menunggu intruksi dari guru untuk membuka buku sumber masing masing. Selain 

itu siswa tidak antusias dalam mengamati objek serta tidak mampu menyajikan 

informasi dengan benar. Oleh karena itu, diperlukan solusi untuk meningkatkan 

rasa ingin tahu siswa, salah satunya dengan melakukan variasi pembelajaran 

dengan menentukan model pembelajaran yang tepat.  

Salah satu model pembelajaran yang dapat menjadi solusi adalah model 

pembelajaran inkuiri, karena model inkuiri berbasis pada proses penemuan yang 

melibatkan peran aktif siswa untuk mencari tahu dan mendorongnya untuk 

menemukan apa yang ingin diketahuinya. Menurut Hamruni (dalam Suyadi, 2015: 

115) model pembelajaran ini dikembangkan oleh Suchman, yang meyakini bahwa 

anak-anak merupakan individu yang penuh rasa ingin tahu akan segala sesuatu. 

Hal ini sesuai dengan tujuan dari model pembelajaran inkuiri yaitu menolong 

peserta didik untuk dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mendapatkan 

jawaban atas dasar ingin tahu mereka (Suyadi, 2015: 116).  

Pembelajaran inkuiri merupakan perwujudan dari sikap rasa ingin tahu 

siswa. Secara tidak langsung, pembelajaran inkuiri telah memuat nilai sikap yang 

dirumuskan oleh Kemendiknas (Suyadi, 2015:121). Hal ini juga sejalan dengan 

pendapat U Pluck, G. dan  Johnson, H.L (2011) yang menyatakan bahwa Model 

pembelajaran berbasis inkuiri sebagai mode potensial untuk merangsang rasa ingin 

tahu siswa melalui teknik kelas sederhana dan dapat diterapkan pada hampir semua 

disiplin akademis dan komponen kunci dari keberhasilan model pembelajaran 

inkuiri.  

Model pembelajaran inkuri dibangun atas dasar bahwa siswa memiliki 

dorongan untuk memenuhi rasa ingin tahunya dalam proses pembelajaran. 
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Penelitian ini menggunakan model pembelajaran inkuiri untuk meningkatan rasa 

sikap rasa ingin tahu. Pada proses pembelajaran guru berperan untuk menstimulus 

sikap rasa ingin tahu siswa melalui penerapan model pembelajaran inkuiri. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

membuktikan peningkatan sikap rasa ingin tahu siswa pada pembelajaran IPA di 

kelas tinggi melalui penerapan langkah-langkah model pembelajaran inkuiri di 

kelas tinggi. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini penulis 

menuliskan rumusan masalahnya adalah : 

1. Bagaimana pelaksanaan langkah-langkah model pembelajaran inkuiri untuk  

meningkatkan sikap rasa ingin tahu pada pembelajaran IPA di Kelas Tinggi ? 

2. Bagaimana peningkatan sikap rasa ingin tahu pada pembelajaran IPA melalui 

pelaksanaan model pembelajaran inkuiri di Kelas Tinggi ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan langkah-langkah model pembelajaran inkuiri 

untuk meningkatkan sikap rasa ingin tahu pada pembelajaran IPA di Kelas 

Tinggi. 

2. Mendeskripsikan peningkatan sikap rasa ingin tahu pada pembelajaran IPA 

melalui penerapan model pembelajaran inkuiri di Kelas Tinggi. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan setelah melakukan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

a. Bagi Program Studi PGSD yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menyumbangkan kontribusi nyata bagi dunia pendidikan dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya dalam penerapan model 
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pembelajaran inkuiri dan peningkatan sikap rasa ingin tahu siswa pada 

pembelajaran IPA di kelas tinggi. 

b. Bagi peneliti yaitu hasil penelitian diharapkan dapat menambah 

pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dalam melakukan penelitian dan 

dimanfaatkan oleh peneliti lain sebagai bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya khususnya dalam penerapan model pembelajaran inkuiri untuk 

meningkatakan sikap rasa ingin tahu siswa pada pembelajaran IPA.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan 

menerapkan model pembelajaran yang  tepat  dalam pembelajaran IPA  

sehingga pembelajaran menjadi lebih bervariatif 

b. Bagi sekolah dapat memberikankan kontribusi nyata bagi peningkatan mutu 

pendidikan disekolah yang bersangkutan khususnya melalui penerapan 

model pembelajaran inkuiri untuk meningkatkan sikap rasa ingin tahu siswa 

pada pembelajatan IPA.  

c. Bagi siswa dapat memberikan pembelajaran yang bermakna dan 

meningkatkan rasa ingin tahu siswa dalam pembelajaran IPA melalui 

langkah-langkah model pembelajaran inkuri.  

 


