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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Model Pembelajaran Inkuiri  dalam Pembelajaran IPA 

 

Model Pembelajaran inkuiri adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang 

menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan 

menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Hal ini 

diperkuat oleh Gulo (2002) dalam Trianto (2007: 135) yang menyatakan 

bahwa: 

“model inkuiri berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang 

melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari 

dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga 

mereka dapat merumuskan sendiri penemuan dengan penuh percaya 

diri.” 

 

Model pembelajaran inkuiri berangkat dari asumsi bahwa sejak manusia lahir 

ke dunia, manusia memiliki dorongan untuk menemukan sendiri 

pengetahuannya. Rasa ingin tahu tentang keadaan alam di sekelilingnya 

merupakan kodrat manusia sejak ia lahir ke dunia. Sejak kecil manusia 

memiliki keinginan untuk mengenal segala sesuatu melalui indera 

pengecapan, pendengaran, penglihatan dan indera-indera lainnya. Hingga 

dewasa keingintahuan manusia secara terus-menerus berkembang dengan 

menggunakan otak dan pikirannya. Pengetahuan yang dimiliki manusia akan 
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bermakna (meaningfull) manakala didasari oleh keingintahuan itu. Dalam 

rangka itulah startegi inkuiri dikembangkan. 

 

Menurut Sanjaya (2008), penggunaan inkuiri harus memperhatikan beberapa 

prinsip, yaitu berorientasi pada pengembangan intelektual (pengembangan 

kemampuan berfikir), prinsip interaksi (interaksi antara siswa maupun 

interaksi siswa dengan guru bahkan antara siswa dengan lingkungan), prinsip 

bertanya (guru sebagai penanya), prinsip belajar untuk berfikir (learning how 

to think), prinsip keterbukaan (menyediakan ruang untuk memberikan 

kesempatan kepada siswa mengembangkan hipotesis dan secara terbuka 

membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukan). 

 

Ada beberapa hal yang menjadi ciri utama pembelajaran inkuiri, (Sanjaya, 

2008) adalah sebagai berikut: 

1. Pembelajaran inkuiri menekankan kepada aktivitas siswa secara 

maksimal untuk mencari dan menemukan, artinya model inkuiri 

menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Dalam proses pembelajaran, 

siswa tidak hanya berperan sebagai penerima pelajaran melalui 

penjelasan guru secara verbal, tetapi mereka berperan untuk menemukan 

sendiri inti dari materi pelajaran itu sendiri. 

2. Seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan 

menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga 

diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri (self belief). Dengan 

demikian, model pembelajaran inkuiri menempatkan guru bukan sebagai 

sumber belajar, akan tetapi sebagai fasilitator dan motivator belajar 
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siswa. Aktivitas pembelajaran biasanya dilakukan melalui proses tanya 

jawab antara guru dan siswa. Oleh sebab itu, kemampuan guru dalam 

menggunakan pertanyaan merupakan syarat utama dalam melakukan 

inkuiri.  

3. Tujuan dari penggunaan model pembelajaran inkuiri adalah 

mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis dan kritis 

atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses 

mental. Dengan demikian, dalam model pembelajaran inkuiri siswa tak 

hanya dituntut agar menguasai materi pelajaran, akan tetapi bagaimana 

mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya. Manusia yang 

hanya menguasai pelajaran belum tentu dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir secara optimal. Namun sebaliknya, siswa akan 

dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya manakala ia bisa 

menguasai materi pelajaran. 

 

Seperti yang dapat disimak dari proses pembelajaran, tujuan utama 

pembelajaran melalui model inkuiri adalah menolong siswa untuk dapat 

mengembangkan disiplin intelektual dan keterampilan berpikir dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas dasar rasa 

ingin tahu mereka. 

Model pembelajaran inkuiri merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran 

yang berorientasi kepada siswa (student centered approach). Dikatakan 

demikian, sebab dalam model ini siswa memegang peran yang sangat 

dominan dalam proses pembelajaran. Dalam sistem belajar ini guru 
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menyajikan bahan pelajaran tidak dalam bentuk yang final, tetapi anak didik 

diberi peluang untuk mencapai dan menemukan sendiri dengan menggunakan 

teknik pendekatan pemecahan masalah. 

 

Pada penelitian ini tahapan pembelajaran yang digunakan mengadaptasi dari 

pembelajaran inkuiri yang dikemukakan oleh Eggen & Kauchak dalam 

Trianto (2009: 172).  Adapun tahapan pembelajaran inkuiri adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 1. Tahapan Pembelajaran Inkuiri. 

Fase Perilaku Guru 

1. Menyajikan pertanyaan 

atau masalah 

Guru membimbing siswa mengidentifikasi 

masalah, dan masalah dituliskan di papan 

tulis.  Guru membagi siswa dalam 

kelompok 

2. Membuat hipotesis Guru memberikan kesempatan pada siswa 

untuk curah pendapat dalam membentuk 

hipotesis.  Guru membimbing siswa dalam 

menentukan hipotesis yang relevan dengan 

permasalahan dan memprioritaskan 

hipotesis mana yang menjadi prioritas 

penyelidikan  

3. Merancang percobaan Guru memberikan kesempatan pada siswa 

untuk menentukan langkah-langkah yang 

sesuai dengan hipotesis yang akan 

dilakukan.  Guru membimbing siswa 

mengurutkan langkah-langkah percobaan 

4. Melakukan percobaan 

untuk memperoleh 

informasi 

Guru membimbing siswa mendapatkan 

informasi melalui percobaan 

5. Mengumpulkan dan 

menganalisis data 

Guru memberi kesempatan pada tiap 

kelompok untuk menyampaikan hasil 

pengolahan data yang terkumpul 

6. Membuat kesimpulan Guru membimbing siswa dalam membuat 

kesimpulan 
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B. Pemahaman Konsep 

 

Berdasarkan domain kognitif menurut Taksonomi Bloom, pemahaman 

merupakan tingkatan kedua. Pemahaman konsep Bloom dalam Susanto 

(2013: 6) menyatakan bahwa pemahaman konsep adalah kemampuan siswa 

untuk menyerap arti dari materi atau bahan yang dipelajari. Aspek 

pemahaman merupakan aspek yang mengacu pada kemampuan untuk 

mengerti dan memahami suatu konsep dan memaknai arti suatu materi. 

Aspek pemahaman ini menyangkut kemampuan seseorang dalam menangkap 

makna suatu konsep dengan kata-kata sendiri. Pemahaman dapat dibedakan 

menjadi tiga kategori, yaitu: 

1. Menerjemahkan (translation) 

Kegiatan pertama dalam tingkatan pemahaman adalah kemampuan 

menerjemahkan. Kemampuan ini berkaitan dengan kemampuan siswa 

dalam menerjemahkan konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik, 

sehingga mempermudah siswa dalam mempelajarinya. Terdapat 

beberapa kemampuan dalam proses menerjemahkan, diantaranya adalah: 

a)  Menerjemahkan suatu abstraksi kepada abstraksi yang lain. 

b) Menerjemahkan suatu bentuk simbolik ke satu bentuk lain atau 

sebaliknya. 

c) Terjemahan dari satu bentuk perkataan ke bentuk yang lain. 

2.  Menafsirkan (interpretation) 

Kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan. Menafsirkan 

merupakan kemampuan untuk mengenal dan memahami ide utama suatu 
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komunikasi. Terdapat beberapa kemampuan dalam proses menafsirkan, 

diantaranya adalah (Bloom, 1978: 96 dalam Vestari, 2009: 15): 

a) Kemampuan untuk memahami dan menginterpretasi berbagai bacaan 

secara dalam dan jelas. 

b) Kemampuan untuk membedakan pembenaran atau penyangkalan 

suatu kesimpulan yang digambarkan oleh suatu data. 

c) Kemampuan untuk menafsirkan berbagai data sosial. 

d) Kemampuan untuk membuat batasan (kualifikasi) yang tepat ketika 

menafsirkan suatu data. 

3.  Mengekstrapolasi (extrapolation) 

Kemampuan pemahaman jenis ekstrapolasi ini berbeda dengan kedua 

jenis pemahaman lainnya dan memiliki tingkatan yang lebih tinggi. 

Kemampuan pemahaman jenis ekstrapolasi ini menuntut kemampuan 

intelektual yang lebih tinggi, seperti membuat telaahan tentang 

kemungkinan apa yang akan berlaku. Beberapa kemampuan dalam 

proses mengekstrapolasi diantaranya adalah (Bloom, 1978: 96 dalam 

Vestari, 2009: 15): 

a) Kemampuan menarik kesimpulan dan suatu pernyataan yang eksplisit. 

b) Kemampuan menggambarkan kesimpulan dan menyatakannya secara 

efektif (mengenali batas data tersebut, memformulasikan kesimpulan 

yang akurat dan mempertahankan hipotesis). 

c) Kemampuan menyisipkan satu data dalam sekumpulan data dilihat 

dari kecenderungan. 
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d) Kemampuan untuk memperkirakan  konsekuensi  dan  suatu  bentuk 

komunikasi yang digambarkan. 

e) Kemampuan menjadi peka terhadap faktor-faktor yang dapat 

membuat prediksi tidak akurat. 

f) Kemampuan membedakan nilai pertimbangan dan suatu prediksi. 

 

Pemahaman konsep adalah kemampuan menangkap pengertian-pengertian 

seperti mampu mengungkapkan suatu materi yang disajikan ke dalam bentuk 

yang lebih dipahami, mampu memberikan interpretasi dan mampu 

mengaplikasikannya (Bloom, 1978 dalam Vestari, 2009: 16). Kriteria 

pemahaman konsep siswa pada penelitian ini menggunakan kriteria dari 

Arikunto (2013: 281) seperti pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Kriteria Pemahaman Konsep 

Angka 100 Kualifikasi Nilai 

80 – 100 Sangat paham 

66 – 79 Paham 

56 – 65 Cukup paham 

40 – 55 Kurang paham 

30 – 39 Tidak paham 

 

C. Model Pembelajaran Konvensional 

 

Pembelajaran konvensional adalah pembelajaran klasikal atau disebut juga 

pembelajaran tradisional (Sagala, 2006: 187). Kegiatan penyampaian 

pelajaran kepada siswa, yang biasanya dilakukan oleh guru dengan cara 

berceramah di kelas, memandang siswa sebagai objek belajar yang hanya 

duduk pasif mendengarkan penjelasan. Menurut Sukandi (Riyanti, 2012) 

mendefinisikan bahwa pembelajaran konvensional ditandai dengan guru 
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mengajar lebih banyak mengajarkan tentang konsep-konsep bukan 

kompetensi, tujuannya adalah siswa mengetahui sesuatu bukan mampu untuk 

melakukan sesuatu, dan pada saat proses pembelajaran siswa lebih banyak 

mendengarkan. Berdasarkan pendapat di atas,  dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran konvensional yang dimaksud adalah pembelajaran yang lebih 

banyak didominasi gurunya sebagai “pentransfer” ilmu, sementara siswa 

lebih pasif sebagai “penerima” ilmu. Siswa diposisikan sebagai objek yang 

pasif, bukan sebagai subjek yang aktif. 

 

D. Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

 

Salah satu mata pelajaran pokok dalam kurikulum pendidikan Indonesia 

termasuk pada jenjang sekolah dasar adalah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA). IPA dapat dipandang sebagai produk, proses, dan sikap. Susanto 

(2013: 167) memperkuat bahwa: 

“Hakikat pembelajaran sains yang didefinisikan sebagai ilmu tentang 

alam yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan ilmu pengetahuan 

alam, dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu: ilmu 

pengetahuan alam sebagai produk, proses, dan sikap.” 

 

 

Secara definisi, IPA sebagai produk adalah hasil temuan-temuan para ahli 

saintis, berupa fakta, konsep, prinsip, dan teori-teori. IPA sebagai proses 

adalah model atau cara yang dilakukan para ahli saintis dalam menemukan 

berbagai hal tersebut sebagai implikasi adanya temuan-temuan tentang 

kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa alam. IPA sebagai produk tidak 

dapat dipisahkan dari hakekatnya IPA sebagai proses. Sedangkan sikap dalam 

pembelajaran IPA yang dimaksud ialah sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh  
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seorang ilmuwan. Menurut Sulistyorini dalam Susanto (2013: 169) ada 

sembilan aspek yang dikembangkan dari sikap ilmiah dalam pembelajaran 

sains, yaitu: sikap ingin tahu, ingin mendapat sesuatu yang baru, sikap kerja 

sama, tidak putus asa, tidak berprasangka, mawas diri, bertanggung jawab, 

berpikir bebas, dan disiplin. 

Siswa SD yang secara umum berusia 6-12 tahun, perkembangan kognitifnya 

sudah termasuk dalam tahapan perkembangan operasional konkret. Tahapan 

ini ditandai dengan cara berpikir yang cenderung konkrit/nyata. Siswa mulai 

mampu berpikir logis yang elementer, misalnya mengelompokkan, 

merangkaikan sederetan objek, dan menghubungkan satu dengan yang lain. 

Konsep reversibilitas mulai berkembang. Pada mulanya bilangan, kemudian 

panjang, luas, dan volume. Siswa masih berpikir tahap demi tahap tetapi 

belum dihubungkan satu dengan yang lain. 

 

Uraian di atas menunjukkan bahwa dalam pembelajaran IPA di SD, yang 

perlu diajarkan adalah produk dan proses IPA, karena keduanya tidak dapat 

dipisahkan. Guru yang berperan sebagai fasilitator siswa dalam belajar 

produk dan proses IPA harus dapat mengemas pembelajaran yang sesuai 

dengan karakteristik siswa. Ada beberapa prinsip pembelajaran IPA untuk SD 

yang harus diperhatikan oleh guru. Prinsip tersebut antara lain: 

1. Pemahaman kita tentang dunia di sekitar kita di mulai melalui 

pengalaman baik secara inderawi maupun non inderawi. 

2. Pengetahuan yang diperoleh tidak pernah terlihat secara langsung, karena 

itu perlu diungkap selama proses pembelajaran. Pengetahuan siswa yang 
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diperoleh dari pengalaman itu perlu diungkap di setiap awal 

pembelajaran.  

3. Pengetahuan pengalaman mereka ini pada umumnya kurang konsisten 

dengan pengetahuan para ilmuwan, maupun pengetahuan yang kita 

miliki. Pengetahuan yang demikian kita sebut miskonsepsi. kita perlu 

merancang kegiatan yang dapat membetulkan miskonsepsi ini selama 

pembelajaran.  

4. Setiap pengetahuan mengandung fakta, data, konsep, lambang, dan relasi 

dengan konsep yang lain. Tugas sebagai guru IPA adalah mengajak siswa 

untuk mengelompokkan pengetahuan yang sedang dipelajari itu ke dalam 

fakta, data, konsep, simbol, dan hubungan dengan konsep yang lain.  

5. IPA terdiri atas produk dan proses. Guru perlu mengenalkan kedua aspek 

ini walaupun hingga kini masih banyak guru yang lebih senang 

menekankan pada produk IPA saja. Perlu diingat bahwa perkembangan 

IPA sangat pesat. Guru yang akan mengembangkan IPA sebagai proses, 

maka akan memasuki bidang yang disebut prosedur ilmiah. Guru perlu 

mengenalkan cara-cara mengumpulkan data, cara menyajikan data, cara 

mengolah data, serta cara-cara menarik kesimpulan. 

 

Dalam Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi dijelaskan bahwa 

pembelajaran IPA di SD/ MI sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah 

(scientific inkuiri) untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan 

bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting 

kecakapan hidup. Oleh karena itu pembelajaran IPA di SD/MI menekankan 
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pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan 

pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. 

 

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) IPA di SD/MI 

merupakan standar minimum yang secara nasional harus dicapai oleh peserta 

didik dan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap satuan 

pendidikan. Pencapaian SK dan KD didasarkan pada pemberdayaan peserta 

didik untuk membangun kemampuan, bekerja ilmiah, dan pengetahuan 

sendiri yang difasilitasi oleh guru. 

 

Mata Pelajaran IPA di SD/MI bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut: 

1. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya; 

2. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari; 

3. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif  dan kesadaran tentang 

adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan,  

teknologi dan masyarakat; 

4. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan; 

5. Meningkatkan kesadaran untuk berperanserta dalam memelihara, 

menjaga dan melestarikan lingkungan alam; 

6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan; 
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7. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai 

dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. 

 

E. Penelitian yang Relevan 

 

 

Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai model pembelajaran inkuiri  

dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa, dalam penelitian tersebut 

dinyatakan bahwa adanya pengaruh penerapan model pembelajaran inkuiri 

terhadap hasil belajar siswa. Penelitian yang relevan tentang model 

pembelajaran inkuiri diantaranya sebagai berikut: 

1. Prantalo (2012), dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh 

Penggunaan Model Pembelajaran Inkuiri (Inquiry) terhadap Hasil Belajar 

IPA bagi Siswa Kelas V Semester II SD Negeri Manggihan Kecamatan 

Getasan Tahun Pelajaran 2011/2012” mengatakan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan pada penggunaan model pembelajaran inkuiri 

(Inquiry) terhadap hasil belajar IPA bagi siswa kelas V semester II SDN 

Manggihan Kecamatan Getasan Tahun Pelajaran 2011/2012. Nilai rata-

rata posttest hasil belajar pada kelas eksperimen 82,13, dan kelas kontrol 

61,26. 

2. Hasil penelitian Doni (2008) yang berjudul “Penerapan Model Penemuan 

Terbimbing untuk Meningkatkan Aktivitas dan Pencapaian Kompetensi 

Belajar Siswa” disimpulkan bahwa model pembelajaran inkuiri 

terbimbing secara signifikan dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa SD pada pembelajaran sains. 
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3. Soesanti (2005) dalam penelitiannya tentang “Pengaruh Model 

Pembelajaran Inkuiri Terbimbing (Guided Inquiry) dan Model 

Pembelajaran inkuiri tidak terbimbing (Free Inquiry) terhadap 

Peningkatan Hasil Belajar Siswa”, hasilnya menyimpulkan bahwa 

ternyata penguasaan konsep siswa antara kelas eksperimen dan kontrol 

berbeda secara signifikan. Kreativitas lebih berkembang pada kelas 

inkuiri. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

 

Model pembelajaran inkuiri tidak hanya menekankan pencapaian pada ranah 

kognitif saja, tetapi juga ranah afektif dan psikomotor. Pada pendekatan ini, 

siswa melakukan banyak aktivitas ilmiah yang harus dilakukan, seperti 

mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan membuat jejaring. Aktivitas 

tersebut dapat mengembangkan keterampilan berpikir untuk mengembangkan 

rasa ingin tahu siswa, sehingga siswa mengetahui kemampuan yang ada 

dalam dirinya, terkait pemahaman konsep dan mendapatkan penghargaan 

yang pantas atas pemahaman yang diperoleh siswa tersebut. 

 

Model pembelajaran inkuiri dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri 

dan semangat siswa untuk melakukan pembelajaran berbasis aktivitas, 

khususnya dalam memahami pelajaran IPA. Siswa melakukan beberapa 

macam aktivitas belajar baik secara jasmani maupun rohani. Siswa 

melakukan aktivitas visual, lisan, mendengarkan, menggambar, metrik, 

mental dan emosional. Semua aktivitas yang dilakukan siswa akan terekam 

oleh memori siswa, sehingga siswa akan lebih memahami materi atau 
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pelajaran yang mereka pahami, sehingga hasil belajar yang diperoleh siswa 

akan lebih maksimal. Adapun variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

Gambar 1.  

      

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Hubungan antar Variabel 

 

 

Keterangan: 

 

X1 (Variabel bebas) : Model Pembelajaran Inkuiri 

X2 (Variabel terikat) : Model Pembelajaran Konvensional 

Y1 (Variabel bebas) : Pemahaman konsep siswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan menerapkan Model 

Pembelajaran Inkuiri 

Y2 (Variabel terikat)       : Pemahaman konsep siswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan  menerapkan Model 

Pembelajaran Konvensional 

G. Hipotesis 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah: 

“Ada pengaruh penerapan Model Pembelajaran Inkuiri terhadap pemahaman 

konsep materi IPA di kelas V SD Negeri Sidosari Kecamatan Natar.” 

 
 

X2 

X1 

Y2 
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