
 

9 
 

BAB II 

PEMBAHASAN 

A. Studi Literatur 

1. Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kata IPA merupakan singkatan dari Ilmu Pengetahuan Alam. Ilmu 

Pengetahuan Alam merupakan terjemahan dari kata-kata bahasa Inggris, yaitu 

natural science, yang artinya alamiah atau berhubungan dengan alam. Secara 

harfiah sains dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari 

peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Sujana (2013, hlm. 15) menjelaskan 

bahwa:  

Ilmu pengetahuan alam (IPA) atau sains merupakan ilmu pengetahuan yang 

mempelajari mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di semesta beserta 

isinya, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya yang 

dikembangkan oleh para ahli berdasarkan proses ilmiah. 

 

Selain itu Carin and Sund (Sujana, 2013, hlm. 14) mengemukakan bahwa 

„sains merupakan pengetahuan yang sistematis, berlaku secara umum, serta 

berupa kumpulan data hasil observasi atau pengamatan dan eksperimen‟. 

Sedangkan Abruscato  (Asy‟ari, 2006, hlm. 7) menjelaskan bahwa IPA 

adalah „pengetahuan yang diperoleh lewat serangkaian proses yang sistematik 

guna mengungkapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan alam semesta‟.  

Secara garis besar menurut Asy‟ari (2006, hlm. 8) IPA memiliki tiga 

komponen, yaitu IPA sebagai ilmu, IPA sebagai produk dan IPA sebagai proses. 

a. IPA Sebagai Ilmu 

IPA sebagai ilmu sekurang-kurangnya mencakup 3 aspek  yaitu aspek 

aktivitas, metode dan pengetahuan (Asy‟ari, 2006, hlm. 8). Ketiga aspek tersebut 

merupakan kesatuan logis yang mesti ada secara berurutan. Artinya keberadaan 

dan perkembangan ilmu harus diusahakan dengan adanya aktivitas menusia dan 

aktivitas harus dilaksanakan dengan menggunakan metode tertentu dan akhirnya 

aktivitas metodis tersebut akan menghasilkan pengetahuan yang sistematis.  

IPA sebagai ilmu pengetahuan alam memiliki objek material benda fisik 

yang meliputi segala benda atau material yang ada di bumi (tanah, air, udara) dan 
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antariksa (galaksi, matahari, planet, satelit) serta makhluk hidup yang meliputi 

manusia, hewan, dan tumbuhan. 

b. IPA Sebagai Produk 

IPA sebagai produk merupakan kumpulan pengetahuan yang tersusun dalam 

bentuk fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Fakta merupakan produk IPA 

yang paling dasar. Fakta diperoleh dari hasil observasi secara intensif dan terus 

menerus. Secara verbal fakta adalah pernyataan tentang benda yang benar-benar 

ada atau peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Konsep dalam IPA dinyatakan 

dalam abstraksi tentang benda atau peristiwa alam. Dalam beberapa hal konsep 

diartikan sebagai suatu definisi atau penjelasan. Prinsip adalah generalisasi 

tentang hubungan antara konsep-konsep yang berkaitan. Prinsip diperoleh lewat 

proses induksi dari hasil berbagai macam observasi. Kemudian hukum, hukum 

bersifat lebih kekal karena telah berkali-kali mengalami pengujian dan 

pengkhususannya dalam menunjukkan hubungan antar variabel. Teori adalah 

generalisasi tentang berbagai prinsip yang dapat menjelaskan dan meramalkan 

fenomena alam.   

c. IPA Sebagai Proses 

Sebagai suatu proses, IPA merupakan cara kerja, cara berpikir dan cara 

memecahkan suatau masalah. Sehingga meliputi kegiatan bagaimana 

mengumpulkan data, menghubungkan fakta satu dengan yang lain, 

menginterpretasi data dan menarik kesimpulan. 

2. Hakikat Pembelajaran IPA 

Menurut Asy‟ari (2006, hlm. 21) pembelajaran IPA pada hakikatnya 

mencakup beberapa aspek, antara lain:  

1) Faktual 

2) Keseimbangan antara proses dan produk 

3) Aktif melakukan investigasi 

4) Berpikir deduktif dan induktif 

5) Pengembangan sikap 

Oleh karena itu, IPA merupakan ilmu empirik yang membahas tentang fakta 

dan gejala alam, maka dalam pembelajarannya harus faktual, artinya tidak hanya 

secara verbal sebagaimana terjadi pada pembelajaran secara tradisional. Hal ini 

berarti melatih siswa untuk dapat bersikap ilmiah serta siswa menjadi lebih aktif, 

memunculkan rasa ingin tahu, sehingga pembelajaran menjadi seperti kegiatan 
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investigasi siswa terhadap permasalahan sekitar. Dengan melakukan investigasi, 

siswa mampu menemukan sendiri fakta dan data. 

3. Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

Penerapan pembelajaran IPA pada siswa Sekolah Dasar (SD) harus benar-

benar dilakukan secara mendasar dan nyata. Hal ini sesuai dengan pendapat Piaget 

(Asy‟ari, 2006, hlm. 38) bahwa perkembangan kognitif anak dapat dibedakan 

menjadi beberapa tahap sesuai dengan usianya, yaitu: 

1) 0-2 tahun : sensori motor 

2) 2-6 tahun : praoperasional 

3) 7-11 tahun : operasional konkret 

4) >11 tahun : operasional formal 

Usia anak antara 7-11 tahun menurut Piaget masih berada dalam tingkatan 

operasional konkret. Mengingat usia anak Indonesia mulai masuk Sekolah Dasar 

pada usia 6-7 tahun dan rentang waktu belajar di SD adalah selama 6 tahun, maka 

usia anak SD bervariasi antara 6-12 tahun, berarti usia anak SD meliputi tahap 

akhir praoperasional sampai pada awal operasional ingin tahu yang kuat, senang 

bermain, mengatur dirinya sendiri, mengeksplorasi situasi sehingga mencoba-

coba, memiliki dorongan yang kuat untuk berprestasi, tidak suka mengalami 

kegagalan, belajar dengan cara bekerja, dan suka mengajarkan apa yang dia bisa 

pada temannya.   

4. Karakteristik IPA di Sekolah Dasar 

Setiap matapelajaran mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. 

Karakteristik IPA berbeda dengan karakteristik IPS, berbeda juga dengan 

karakteristik matematika dan bahasa. Menurut Sujana (2013, hlm. 33-34) dalam 

melaksanakan pembelajaran IPA di SD terdapat enam prinsip, yaitu: 

1) Prinsip motivasi 

2) Prinsip latar 

3) Prinsip menemukan 

4) Prinsip belajar sambil melakukan (learning by doing) 

5) Prinsip belajar sambil bermain 

6) Prinsip sosial 

Seluruh prinsip tersebut terlaksana melalui penerapan langkah-langkah 

model pembelajaran inkuiri, dimulai dari prinsip menemukan sebuah konsep 

melalui prinsip belajar sambil melakukan dan sambil bermain dimana saat 
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pembelajaran menggunakan media eksperimen yang melibatkan aktivitas siswa, 

sehingga menimbulkan motivasi siswa untuk belajar. 

5. Tujuan Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

Setiap materi yang diajarkan pada siswa tentu mempunyai tujuan tertentu. 

Sama halnya dengan sains (IPA) mempunyai tujuan tertentu dalam pelaksanaan 

pembelajarannya. Ada beberapa tujuan pembelajaran IPA menurut Sujana (2013) 

yaitu: Memperoleh keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan 

pengetahuan dan konsep-konsep IPA, mengembangkan rasa ingin tahu, sikap 

positif, dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara 

IPA, lingkungan, teknologi, serta masyarakat, mengembanglan keterampilan 

proses untuk melakukan penyelidikan terhadap alam sekitar, memecahkan 

masalah, serta membuat keputusan, meningkatkan kesadaran untuk berperanserta 

dalam memelihara, menjaga, serta melestarikan lingkungan alam, meningkatkan 

kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai satu ciptaan 

Tuhan, memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai 

dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP/MTS.  

 

6. Hasil Belajar 

“Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat 

fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan”. (Syah, 

2010, hlm. 87). Belajar bukan hanya menghafal suatu materi pelajaran tertentu. 

Hasil dari pembelajaran adalah perubahan. Bisa berupa tingkah laku atau 

perbuatan. Tentunya perubahan tersebut harus ke arah yang lebih baik. Misalnya 

dari yang belum bisa menjadi bisa dan dari yang sudah bisa menjadi mahir.  

Tentunya hal ini didapat dari hasil belajar.  

Hasil belajar menurut Bloom (dalam Suprijono, 2012, hlm. 5) adalah “Hasil 

belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor”. Uraian tentang 

hasil belajar yang lebih rinci dijelaskan oleh Bundu (2006) bahwa hasil belajar 

meliputi perubahan tingkah laku, penguasaan siswa dan hasil belajar  dapat diukur 

melalui angka ataupun melalui pengamatan terhadap siswa. 

Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar ialah perubahan tingkah laku yang 

terjadi pada siswa setelah siswa tersebut mengikuti suatu pembelajaran tertentu. 
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Berdasarkan paparan tentang hasil belajar yang terdiri dari tiga ranah yaitu 

kognitif, afektif, dan psikomotor, maka dapat ditentukan bahwa hasil belajar IPA 

pada materi sistem pernafasan manusia mencakup ketiga ranah tersebut. Pada 

ranah kognitif hasil belajar didasarkan pada post test berupa pemahaman siswa 

tentang materi. Pada ranah afektif didasarkan pada sikap dan nilai yang dilakukan 

siswa setelah proses pembelajaran berakhir dengan tujuan siswa dapat mandiri, 

kerja sama, dan rasa peduli. Terakhir ranah psikomotor didasarkan pada saat 

aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran inkuiri. 

7. Ruang Lingkup Pembelajaran IPA 

Menurut Sujana (2013, hlm. 18) secara umum ruang lingkup mata pelajaran 

IPA di sekolah dasar terdiri dari: 

1) Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, 

tumbuhan, serta interaksinya. 

2) Materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi air, udara, tanah, dan 

batuan. 

3) Listrik dan magnet, energi dan panas, gaya dan pesawat sederhana, 

cahaya dan bunyi, tata surya, bumi, serta benda-benda langit lainnya. 

4) Kesehatan, makanan, penyakit, serta cara pencegahannya. 

5) Sumber daya alam, kegunaan, pemeliharaan, serta pelestariannya. 

Dari kelima bahasan tersebut, materi yang dijadikan bahan penelitian 

termasuk dalam bahasan Makhluk Hidup dan Proses Kehidupan, yang tercakup 

dalam sub bahasan ini adalah mengidentifikasi fungsi organ pernafasan manusia 

Penelitian yang dilakukan dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa Sekolah 

Dasar kelas V terhadap materi sistem pernafasan manusia yang terdapat pada 

standar kompetensi nomor 1 yakni Mengidentifikasi fungsi organ tubuh manusia 

dan hewan dengan kompetensi dasar nomor 1.1 Mengidentifikasi fungsi organ 

pernapasan manusia. Berikut ini merupakan standar kompetensi dan kompetensi 

dasar mata pelajaran IPA untuk kelas V semester 1 yang tercantum di dalam 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (Depdiknas, 2006: 34-35) yang 

dapat dilihat pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 

Ruang Lingkup Pembelajaran IPA di Kelas V SD 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Makhluk Hidup dan 

Proses Kehidupan 

1. Mengidentifikasi 

fungsi organ tubuh 

manusia dan hewan 

1.1. Mengidentifikasi fungsi organ pernapasan manusia 

1.2. Mengidentifikasi fungsi organ pernapasan hewan missal 

cacing dan ikan 

1.3. Mengidentifikasi fungsi organ pencernaan manusia dan 

hubungannya dengan makanan dan kesehatan  

1.4. Mengidentifikasi organ peredaran darah manusia 

1.5. Mengidentifikasi gangguan pada organ peredaran darah 

manusia 

2. Memahami cara 

tumbuhan hijau 

membuat makanan 

2.1. Mengidentifikasi cara tumbuhan hijau membuat 

makanan 

2.2. Mendeskripsikan ketergantungan manusia dan hewan 

kepada tumbuhan hijau sebagai sumber makanan 

3. Mengidentifikasi cara 

makhluk hidup 

menyesuaikan diri 

dengan lingkungan 

3.1. Mengidentifikasi penyesuaian diri hewan dengan 

lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidup 

3.2. Mengidentifikasi penyesuaian diri tumbuhan dengan 

lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidup 

Benda dan Sifatnya 

4. Memahami hubungan 

antara sifat bahan 

dengan penyusunnya 

dan perubahan sifat 

benda sebagai hasil 

suatu proses 

 

4.1. Mendeskripsikan hubungan antara sifat bahan dengan 

bahan penyusunnya, misalnya benang, kain dan kertas 

4.2. Menyimpulkan hasil penyelidikan tentang perubahan 

sifat benda, baik sementara maupun tetap 

Sumber: Panduan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SD/MI, BSNP Tahun 

2006. 

8. Sistem Pernafasan Manusia 

a. Organ sistem pernafasan manusia 

 

1) Hidung, Merupakan saluran pernafasan paling awal dan terletak paling atas. 

Terdapat 2 rongga pada hidung manusia yang dipisahkan oleh otot yang 

berfungsi sebagai sekat. 
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2) Faring, Fungsi utama faring adalah sebagai saluran alat pencernaan yang 

membawa makanan dari rongga mulut hingga ke esofagus. Hubungan faring 

dengan rongga hidung dan laring ini membuat faring menjadi cukup penting 

dalam produksi suara, serta memungkinkan manusia untuk bernapas 

menggunakan mulut serta jika diperlukan secara medis memasukkan 

makanan melalui hidung. 

3) Laring, Tersusun atas tulang rawan dan terdapat selaput suara yang akan 

bergetar saat kita mengeluarkan suara. 

4) Paru-paru, Paru-paru terletak pada rongga dada manusia yang memiliki dua 

bagian pada sisi kanan dan kiri, yang keberadaannya ini dilindungi oleh 

tulang-tulang rusuk. Pada bagian paru-paru kanan terbagi menjadi tiga buah 

gelambir, begitu juga dengan paru-paru kiri yang terdiri dari dua buah 

gelambir. 

5) Trakea, Memiliki saluran bercabang dua yang disebut bronkus dan 

berhubungan langsung dengan paru – paru. Dilapisi oleh selaput lendir dan 

sel-sel yang bersilia yang berfungsi untuk menahan debu masuk bersama 

udara supaya tidak terus masuk ke paru-paru. 

6) Bronkus, Menghubungkan trakea dengan paru-paru. Paru-paru kanan dan 

kiri masing-masing memiliki satu bronkus. Bronkus memiliki cabang yang 

disebut bronkiolus dan terdapat di dalam paru-paru. 

7) Bronkiolus, fungsi dari bronkiolus adalah sebagai media yang 

menghubungkan oksigen yang dihirup agar mencapai paru-paru. 

8) Alveolus, struktur kecil yang terlihat seperti kantung. Hal ini ditemukan di 

paru-paru, dan itu adalah tempat pertukaran gas terjadi. 

9) Diafragma, Ini adalah otot pada paru (bagian bawah) yang memiliki bentuk 

kubah, dan itu adalah di mana pernapasan dimulai. Ketika Anda menarik 

napas, diafragma berkontraksi, mendatar dan ditarik ke bawah. Dengan 

gerakan ini, ruang paru-paru meningkat dan udara dapat ditarik ke paru-

paru. Ketika Anda mengeluarkan napas, diafragma mengembang, 

mengurangi ruang, dan udara dipaksa keluar. 
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b. Fungsi Paru-paru 

Fungsi paru-paru pada sistem pernapasan sangat erat kaitannya dengan 

sistem peredaran darah sebagai fungsi jantung pada vertebrata yang menggunakan 

udara untuk bernafas. Paru-paru bekerja sebagai sistem ekskresi, yang bekerja 

untuk mengeluarkan karbondioksida (CO2) dan uap air (H2O). Oksigen dari udara 

bebas yang dihirup pada fungsi hidung, kemudian sampai pada paru-paru, oksigen 

tersebut akan ditukar dengan karbondioksida sebagai hasil metabolisme yang 

kemudian dikeluarkan oleh tubuh bersamaan dengan uap air. 

c. Kapasitas Paru-Paru 

Kapasitas paru-paru adalah kemampuan paru-paru menampung udara 

pernapasan. Kapasitas paru-paru dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Udara  tidal, yaitu udara yang keluar masuk paru-paru pada saat pernapasan 

biasa. Jumlah volume udaranya sebesar 500 ml. 

2) Udara komplementer, yaitu udara yang masih dapat dihirup setelah inspirasi 

biasa. Besar volume udaranya sekitar 1,5 liter. 

3) Udara suplementer, yaitu udara yang masih dapat dikeluarkan setelah 

melakukan ekspirasi biasa. Besar volume udaranya sekitar 1,5 liter. 

4) Kapasitas vital paru-paru, yaitu kemampuan paru-paru untuk melakukan 

respirasi sekuat-kuatnya atau merupakan jumlah udara tidal, udara 

komplementer, dan udara suplementer. Jadi besarnya volume kapasitas vital  

paru-paru kurang lebih 4 liter. 

5) Udara residu, yaitu udara yang masih terdapat di dalam paru-paru setelah 

melakukan respirasi sekuat-kuatnya. Jumlahnya kurang lebih 500 ml. 

6) Kapasitas total paru-paru, yaitu seluruh udara yang dapat ditampung oleh 

paru-paru. Dalam keadaan normal, volume udara paru-paru manusia 

mencapai 4.500 cc. Udara ini dikenal sebagai kapasitas total udara 

pernapasan manusia. 

d. Kelainan pada Fungsi Paru-paru 

Kelainan-kelainan pada Fungsi Paru-paru, di antaranya adalah : 

1) Asma atau sesak nafas yaitu kelainan yang disebabkan oleh penyumbatan 

saluran pernafasan yang di antaranya disebabkan oleh alergi terhadap 

rambut, bulu, debu atau tekanan psikologis. 
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2) Kanker Paru-Paru yaitu gangguan paru-paru yang disebabkan oleh 

kebiasaan merokok. Penyebab lain adalah terlalu banyak menghirup debu 

asbes, kromium, produk petroleum dan radiasi ionisasi. Kelainan ini 

mempengaruhi pertukaran gas di paru-paru. 

3) Emphysema adalah penyakit pembengkakan paru-paru karena pembuluh 

darahnya terisi udara. 

Upaya menghindari dan mengatasi kelainan-kelainan pada fungsi paru-paru 

adalah dengan menjalankan pola hidup sehat, di antaranya : 

1) Mengatur pola makan dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan 

bergizi secara teratur . 

2) Berolah raga dengan teratur . 

3) Istirahat minimal 6 jam per hari . 

4) Menghindari konsumsi rokok, minum minuman beralkohol dan narkoba . 

5) Hindari stress. 

9. Model Pembelajaran Inkuiri 

a. Pengertian Model Pembelajaran Inkuiri 

Kata inkuiri berasal dari bahasa Inggris yaitu inquiry yang artinya 

pertanyaan atau pemeriksaan, penyelidikan. Model pembelajaran inkuiri pertama 

kali dikembangkan oleh seorang tokoh yang bernama Suchman. Suchman 

meyakini bahwa anak-anak merupakan individu yang penuh rasa ingin tahu akan 

segala sesuatu. Oleh karena itu, ilmiah dapat diajarkan secara langsung kepada 

mereka.  

Sanjaya (2006, hlm. 194) menjelaskan bahwa model pembelajaran inkuiri 

merupakan “Rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses 

berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban 

dari suatu masalah yang dipertanyakan”.  

Sedangkan Sujana (2009, hlm. 109) mengemukakan bahwa model 

pembelajaran inkuiri diartikan sebagai model pembelajaran yang mempersiapkan 

situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri. 

Melihat definisi para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran inkuiri adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan 
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siswa ke dalam kegiatan eksperimen yang membutuhkan kemampuan analitis 

siswa untuk menemukan jawaban dari permasalahan 

b. Ciri-ciri Model Inkuiri 

Menurut Sanjaya (2006, hlm. 194-195) ada beberapa hal yang menjadi ciri 

utama model pembelajaran inkuiri, yaitu: 

1) Inkuiri menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk 

mencari dan menemukan. 

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). 

3) Dapat mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, 

dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian 

dari proses mental. 

 

Dari ketiga ciri di atas maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

ikuiri lebih menekankan siswa sebagai subjek belajar. Dalam proses 

pembelajaran, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima pelajaran melaluui 

penjelasan guru secara verbal, tetapi mereka berperan untuk menemukan sendiri 

pokok dari materi pelajaran yang sedang sedang dilakukan. Pada model 

pembelajaran inkuiri siswa tidak hanya dituntut agar menguasai materi pelajaran, 

akan tetapi bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya. 

Dengan demikian pembelajaran inkuiri menempatkan guru bukan sebagai sumber 

belajar akan tetapi sebagai fasilitator dan motivator bagi belajar siswa.  

c. Prinsip-prinsip Penggunaan Model Inkuiri 

Model inkuiri merupakan suatu suatu cara dengan pembelajaran yang 

menekankan pada pengembangan intelektual anak. Piaget (Sanjaya, 2006, hlm. 

196) menyatakan bahwa perkembangan intelektual anak dipengaruhi oleh 4 

faktor, yaitu maturation, physical experience, sosial experience dan equilibration. 

Maturation adalah proses perubahan fisiologis anatomis, yaitu proses 

pertumbuhan fisik yang meliputi pertumbuhan tubuh, pertumbuhan otak, dan 

pertumbuhan sistem saraf. Physical experience adalah tindakan-tindakan fisik 

yang dilakukan individu terhadap benda-benda yang ada di lingkungan sekitarnya. 

Sosial experience adalah aktivitas dalam berhubungan dengan orang lain. 

Equilibration adalah proses penyesuaian antara pengetahuan yang sudah ada 

dengan pengetahuan baru yang ditemukan. 
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Atas dasar penjelasan di atas, maka dalam penerapan model pembelajaran 

inkuiri kepada siswa menurut Sanjaya (2006, hlm. 197) ada beberapa prinsip yang 

harus diperhatikan oleh seorang guru, yaitu:  

1) Berorientasi pada pengembangan intelektual 

2) Prinsip interaksi 

3) Prinsip bertanya 

4) Prinsip belajar untuk berpikir 

5) Prinsip keterbukaan 

Tujuan utama dari model pembelajaran inkuiri adalah mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis. Dengan demikian, model pembelajaran ini selain 

berorientasi kepada hasil belajar, tetapi juga berorientasi kepada proses 

pembelajaran. Maka kriteria keberhasilan dari proses pembelajaran dengan 

menggunakan model inkuiri bukan ditentukan oleh sejauh mana siswa dapat 

menguasai materi pelajaran, akan tetapi sejauh mana siswa beraktivitas mencari 

dan menemukan sesuatu. 

Proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses interaksi, baik interaksi 

antar siswa maupun interaksi siswa dengan guru, bahkan interaksi antara siswa 

dengan lingkungan. Pembelajaran sebagai proses interaksi menempatkan guru 

bukan sebagai sumber belajar tetapi sebagai pengatur lingkungan atau pengatur 

interaksi itu sendiri. Guru perlu mengarahkan agar siswa bisa mengembangkan 

kemampuan berpikirnya melalui interaksi mereka. 

Peran guru yang harus dilakukan dengan model inkuiri adalah guru sebagai 

penanya. Sebab kemampuan siswa untuk menjawab setiap pertanyaan pada 

dasarnya sudah merupakan sebagaian dari proses berpikir. 

Belajar bukan hanya mengingat sejumlah fakta atau informasi, melainkan 

belajar merupakan proses berpikir yang mengembangkan potensi seluruh otak, 

yang menimbulkan aktivitas fisik, dan menyebabkan perubahan sikap atau tingkah 

laku dari pelaku pembelajar. Pembelajaran berpikir disini memanfaatkan dan 

menggunakan otak secara maksimal untuk memperoleh jawaban yang dituju. 
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d. Langkah-langkah Pelaksanaan Model Inkuiri 

Setiap proses pembelajaran pasti memiliki langkah-langkah pembelajaran 

tertentu. Begitu juga dengan model pembelajaran inkuiri, model pembelajaran 

inkuiri memiliki langkah tertentu yang unik dan berbeda dengan model 

pembelajaran lain. Langkah-langkah model pembelajaran inkuiri menurut Sanjaya 

(2006, hlm. 199) adalah sebagai berikut. 

1) Orientasi  

2) Merumuskan masalah 

3) Mengajukan hipotesis 

4) Mengumpulkan data 

5) Menguji hipotesis 

6) Merumuskan kesimpulan  

Langkah orientasi adalah langkah untuk membina suasana baru atau iklim 

pembelajaran yang responsif. Pada langkah ini guru mengkondisikan agar siswa 

siap melaksanakan proses pembelajaran. 

Pada langkah merumuskan masalah, guru membawa siswa pada suatu 

persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan adalah persoalan 

yang menantang siswa untuk berpikir memecahkan teka-teki itu. 

Pada langkah merumuskan hipotesis, siswa menyusun jawaban sementara 

dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis 

perlu diuji kebenarannya. 

Langkah mengumpulkan data adalah aktivitas siswa menjaring informasi 

yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan sebelumnya. Dalam 

model pembelajaran inkuiri, mengumpulkan data merupakan proses mental yang 

sangat penting dalam mengembangkan intelektual. 

Langkah menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang 

dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan 

pengumpulan data.  

Langkah terakhir adalah merumuskan kesimpulan, dimana proses 

mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. 

Merumuskan kesimpulan merupakan gong-nya dalam proses pembelajaran. 
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e. Keunggulan dan Kelemahan Model Pembelajaran Inkuiri 

1) Keunggulan Model Inkuiri 

Model pembelajaran inkuiri banyak dianjurkan untuk diterapkan di SD 

terutama dalam pembelajaran IPA karena memiliki beberapa keunggulan. Adapun 

keunggulan menurut Sanjaya (2006) di antaranya adalah (1) model pembelajaran 

menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara 

seimbang, sehingga pembelajaran melalui model ini dianggap lebih bermakna, (2) 

memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar masing-

masing siswa, (3) dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar 

modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat 

adanya pengalaman, dan (4) melayani kebutuhan siswa yang memiliki 

kemampuan di atas rata-rata. Artinya, siswa yang memiliki kemampuan belajar 

bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. 

2) Kelemahan  

Di samping memiliki keunggulan, model inkuiri juga mempunyai 

kelemahan dalam pelaksanaan di lapangan, sebagaimana yang dijelaskan oleh 

Sanjaya (2006) di antaranya (1) jika model pembelajaran inkuiri digunakan dalam 

proses pembelajaran, maka akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan 

siswa, (2) sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentur dengan 

kebiasaan siswa dalam belajar, (3) memerlukan waktu yang lama, sehingga seing 

guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan, (4) selama 

kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi 

pelajaran, model pembelajaran inkuiri akan sulit diimplementasikan oleh setiap 

guru.  

 

f. Teori Belajar yang Mendukung Model Inkuiri 

1) Teori Belajar Bruner 

Bruner menekankan bahwa setiap individu pada waktu mengalami atau 

mengenal peristiwa atau benda di dalam lingkungannya, menemukan cara untuk 

menyatakan kembali peristiwa atau benda tersebut di dalam pikirannya, yaitu 

suatu model mental tentang peristiwa atau benda yang dialaminya atau 

dikenalnya. 
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Menurut Bruner (Budiningsih, 2012, hlm. 41) hal-hal tersebut dapat 

dinyatakan sebagai proses belajar yang terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu: 

a) Tahap Enaktif (enactive) 

b) Tahap Ikonik (iconic) 

c) Tahap Simbolik (symbolic) 

2) Teori Belajar Piaget 

Piaget adalah seorang tokoh psikologi yang mencetuskan teori kognitif yang 

menjelaskan bahwa anak membangun kognitifnya melalui tindakan yang 

termotivasi dengan sendirinya terhadap lingkungan. Pembelajaran IPA di SD 

harus memperhatikan kebutuhan anak yang berusia antara 7-12 tahun. Piaget 

(dalam Santrock, hlm. 246) membagi tahapan-tahapan perkembangan kognitif 

menjadi empat, yaitu: 

a) Periode Sensorimotor (0-2 tahun) 

b) Tahap Praoprasional (2-7 tahun) 

c) Tahap Operaional Konkret (7-11 tahun) 

d) Tahap Operasional Formal (11 tahun ke-atas) 

 

Pada anak usia SD termasuk ke dalam tahap operaional konkret antara 7-11 

tahun. Pada tahap ini merupakan permulaan berpikir rasional. Ini berarti anak 

memiliki operasi-operasi logis yang dapat diterapkan pada hal-hal konkret.  

3) Prinsip belajar Glaser 

Prinsip belajar Glaser (dalam Abidin, hlm 227) menyebutkan bahwa kita 

belajar 10% dari yang kita baca, 20% dari yang kita dengar, 30% dari yang kita 

lihat, 50% dari yang kita dengar dan lihat, 70% dari yang kita diskusikan dengan 

orang lain, 80% dari yang kita alami sendiri, 95% dari yang kita ajarkan kepada 

orang lain. 

Pembelajaran yang baik sebagaimana dikemukakan Glaser adalah kegiatan 

pembelajaran yang melalui pengalaman pribadi. sehingga pembelajaran terasa 

lebih bermakna dan konsep yang diperoleh akan lebih lama diingat oleh siswa. 

g. Hasil Belajar IPA di SD 

Kesiapan guru dalam merencanakan pembelajaran dan memahami 

karakteristik siswa dalam pembelajaran merupakan modal utama penyampaian 

bahan belajar dan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pembelajaran. Dalam 

proses pembelajaran guru sebagai sumber belajar dan juga penilaian kemajuan 
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belajar harus menjadi pembelajaran lebih kreatif dan efisien untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jadi, seorang guru harus membuat 

persiapan pembelajaran yang ideal untuk memperoleh hasil belajar yang optimal, 

dimulai dari persiapan langkah pembelajaran, kemudian media pembelajaran dan 

evaluasi pembelajaran. Hasil belajar akan optimal apabila siswa mampu 

melaksanakan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Proses pembelajaran 

mempunyai tujuan agar hasil keberhasilan siswa dapat diketahui.  

Menurut Bundu (2006, hlm. 26) hasil belajar IPA di SD mencakup hal-hal 

sebagai berikut. 

1) Penguasaan produk ilmiah atau produk IPA yang mengacu 

kepada seberapa besar siswa mengalami perubahan dalam 

pengetahuan dan pemahamannya tentang IPA berupa fakta, 

konsep, prinsip, hukum maupun teori. 

2) Penguasaan proses ilmiah atau proses IPA mengacu kepada ejauh 

mana siswa mengalami perubahan dalam kemampuan proses 

keilmuan yang terdiri atas keterampilan proses IPA dasar dan 

keterampilan proes IPA terintegrasi. 

3) Penguasaan sikap ilmiah merujuk kepada sejauh mana siswa 

mengalami perubahan dalam sikap dan sistem nilai dalam proses 

keilmuan. 

4) Hasil belajar IPA SD adalah segenap perubahan tingkah laku 

yang terjadi pada siswa dalam bidang IPA sebagai hasil 

mengikuti proses pembelajaran IPA. 

 

Jadi, seorang guru harus melakukan persiapan yang ideal sebelum  mengajar 

supaya hasil belajar yang diperoleh siswa optimal sesuai dengan yang diharapkan.  

10. Pembelajaran Sistem Pernafasan Manusia dengan Model 

Pembelajaran Inkuiri 

Materi sistem pernafasan mencakup beberapa sub bab, di antaranya fungsi 

organ pernafasan manusia, fungsi organ pernafasan hewan, dan gangguan pada 

sistem pernafasan manusia. Dalam fungsi organ pernafasan manusia dipaparkan 

kepada siswa tentang fungsi tiap organ dalam sistem pernafasan, kapasitas paru-

paru, dan hubungan kapasitas paru-paru dengan vitalitas tubuh manusia. Dalam 

sub bab gangguan pada sistem pernafasan dipaparkan materi tentang beberapa 

gangguan yang terjadi pada organ sistem pernafasan 
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Kapasitas paru-paru selama ini hanya menjadi sebuah deretan angka hasil 

penelitian atau perhitungan yang diajarkan kepada siswa, tanpa siswa mengalami 

mengukur kapasitas paru-parunya sendiri.  

Melalui model Inkuiri yang mengikutsertakan siswa secara langsung dalam 

percobaan yang sistematis, siswa diharapkan bisa mengetahui kapasitas paru-

parunya sendiri dan mengetahui representasi dari angka kapasitas paru-parunya 

yang telah siswa teliti sendiri, selain dari pengukuran kapasitas paru-paru siswa 

bekerja secara berkelompok mengenai gangguan yang terjadi pada organ sistem 

pernafasan, siswa diharapkan untuk menuliskan gangguan, penyebab, ciri-ciri, dan 

solusi terhadap gangguan yang terjadi organ sistem pernafasan. Dan juga untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam materi sistem pernafasan. 

Berikut langkah pembelajaran model inkuiri dalam materi sistem 

pernafasan. 

1) Guru mengkondisikan siswa agar siap belajar dengan cara berdoa dan 

merapikan tempat duduk. 

2) Guru membagi siswa ke dalam 6 kelompok, masing-masing kelompok 

beranggotakan 5-6 orang. 

3) Guru melakukan apersepsi mengenai sistem pernafasan manusia. 

4) Guru menginformasikan kepada siswa tujuan mempelajari bab sistem 

pernapasan manusia (tahap orientasi). 

5) Siswa diberikan pertanyaan permasalahan, seperti “Apa ciri-ciri makhluk 

hidup?” kemudian “Perlukah manusia bernapas? Kenapa?” (tahap 

perumusan masalah). 

6) Guru bertanya jawab dengan siswa “Apa yang akan terjadi jika manusia 

tidak bernapas?” (tahap mengajukan hipotesis). 

7) Siswa diberi penjelasan mengenai materi dengan dibantu media visual, 

seperti gambar atau video (tahap pengumpulan data). 

8) Untuk membuktikan bahwa manusia membutuhkan bernapas, guru dan 

siswa mencoba menahan nafas selama 10 detik (tahap pengujian hipotesis) 

9) Siswa melakukan percobaan dengan alat yang telah disediakan guru. 

10) Guru membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) untuk dikerjakan oleh siswa 

dengan kelompoknya. 
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11) Siswa bersama kelompoknya mendiskusikan tentang hasil dari percobaan. 

12) Perwakilan siswa dari tiap kelompok diminta mempresentasikan hasil 

diskusi, sementara kelompok yang sedang tidak presentasi boleh untuk 

menyanggah atau menanggapi. 

13) Guru memantau jalannya presentasi, agar tetap kondusif dan tetap pada 

koridor materi. 

14) Siswa dan guru bertanya jawab tentang hasil percobaan. 

15) Siswa diajak menyimpulkan hasil percobaan (tahap perumusan kesimpulan). 

16) Siswa diberikan soal tes. 

17) Siswa dan guru merefleksikan hasil pembelajaran. 

18) Guru menutup pembelajaran. 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Terdapat beberapa temuan penelitian yang relevan dengan penelitian ini 

hasil penelitian yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan Windy Anggiawati 

(2013) yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri terhadap 

Peningkatan Keterampilan Proses Sains Siswa SD Kelas V pada Materi Gaya 

Magnet” (Suatu Penelitian Eksperimen terhadap Siswa Kelas V SDN Cikareo I 

dan SDN Cikareo II di Kabupaten Sumedang) dan hasilnya dapat meningkatkan 

keterampilan proses sains siswa. 

Hasil penelitian yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mohamad 

Hasan Basri (2013) yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri 

terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas V pada Materi Gaya Magnet 

(Penelitian Kuasi Eksperimen terhadap Siswa Kelas V SDN Jatimulya II dan SDN 

Jatimulya III Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka) dan hasilnya 

keterampilan berpikir kritis siswa menjadi tinggi. 

Hasil penelitian yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Soma 

Hermawan (2011) yang berjudul “Penerapan Model Inkuiri untuk Meningkatkan 

Pemahaman Siswa terhadap Proses Tumbuhan Hijau Dapat Membuat Makanan 

Sendiri di Kelas V SDN Sabagi Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten 

Sumedang, dan hasilnya dapat meningkatkan pemahaman siswa kelas V SDN 

Sabagi dalam materi proses tumbuhan hijau dapat membuat makanan sendiri. 
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C. Hipotesis 

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian ini terdapat beberapa 

hipotesis antara lain sebagai berikut. 

1. Terdapat peningkatan hasil belajar siswa yang mengikuti pembelajaran 

konvensional pada materi sistem pernafasan manusia.  

2. Terdapat peningkatan hasil belajar siswa yang mengikuti pembelajaran 

dengan model inkuiri pada materi sistem pernafasan manusia. 

3. Terdapat perbedaan peningkatan hasil belajar siswa yang menggunakan 

pembelajaran konvensional dan pembelajaran dengan model inkuiri. 


