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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah ilmu yang mempelajari tentang alam 

beserta isinya. Materi dalam pembelajaran IPA merupakan bagian dari kehidupan 

sehari-hari kita dan kehidupan sehari-hari kita merupakan bagian dari 

pembelajaran IPA. IPA merupakan cabang ilmu yang memegang peranan penting 

dalam kehidupan manusia karena dapat mempersiapkan siswa untuk berpikir dan 

memiliki tingkah laku layaknya seorang ilmuwan. Menurut Wisudawati dan Eka 

(2014, hlm 24) dalam mempelajari IPA siswa dapat mengembangkan rasa 

percaya, rasa ingin tahu, imajinasi, penalaran dan koreksi diri yang berguna untuk 

menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, 

pendidikan IPA hendaknya memungkinkan siswa mengembangkan potensi positif 

pada dirinya (Mariana dan Wandy, 2009, hlm 27). 

 Mencermati pentingnya pembelajaran IPA ini, maka IPA dipelajari oleh 

siswa mulai dari tingkat SD hingga ke tingkat SMA. Secara hakikatnya IPA 

memiliki tiga dimensi penting yang saling terkait, yaitu produk, proses dan sikap 

(Sulistyorini, 2007, hlm 9). Ketiga hal tersebut merupakan keterkaitan yang tidak 

dapat dipisahkan dan harus muncul dalam pembelajaran IPA.  

Untuk dapat memunculkan ketiga hal tersebut dalam pembelajaran IPA 

dianjurkan menggunakan metode ilmiah. Menurut Kemendikbud (2013, hlm 1) 

bahwa metode ilmiah merujuk pada teknik-teknik investigasi atas fenomena atau 

gejala, memperoleh pengetahuan baru, atau mengoreksi dan memadukan 

pengetahuan sebelumnya. Untuk dapat disebut ilmiah, metode pencarian (method 

of inquiry) harus berbasis pada bukti-bukti dari objek yang dapat diobservasi, 

empiris, dan terukur dengan prinsip-prinsip penalaran yang spesifik. Karena itu, 

metode ilmiah umumnya memuat serial aktivitas pengoleksian data melalui 

observasi dan ekperimen, kejadian memformulasi dan menguji hipotesis. Hal ini 

artinya bahwa setelah mempelajari IPA dengan metode ilmiah, siswa diharapkan 

memiliki kemampuan dalam melakukan penyelidikan tentang fenomena pada 

kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan pendapat Wisudawati dan Eka (2014, hlm 
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7) bahwa sebelum masuk ke SD dan diajarkan secara formal, anak-anak sudah 

membawa ide dasar dari IPA ini berdasarkan fenomena alam yang mereka lihat 

dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu siswa sebaiknya memperoleh 

pengetahuan tentang IPA dengan pemberian pengalaman belajar secara langsung 

yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan sendiri konsep 

dan mengembangkan sendiri ide yang mereka miliki sebelumnya dari fenomena 

sehari-hari. 

Sayangnya, untuk menerapkan harapan dari pembelajaran IPA yang 

seharusnya tidaklah mudah. Banyak terjadi hambatan dan persepsi yang harus 

dibenahi. Persepsi mengenai peran guru di kelas, peran sekolah dalam pendidikan 

anak, persepsi dan harapan orang tua terhadap guru dan sekolah masih sangat 

kontradiktif dan sangat sukar untuk mengubah paradigma yang berpandangan 

bahwa guru adalah satu-satunya sumber belajar. Selain itu salah satu masalah 

yang dihadapi dalam dunia pendidikan kita adalah masalah lemahnya proses 

pembelajaran (Sanjaya, 2008, hlm 1). Banyak siswa yang belum mampu 

mengembangkan pemahamannya terhadap konsep tertentu, karena antara 

perolehan pengetahuan dan prosesnya tidak terintegrasi dan tidak memungkinkan 

siswa untuk menangkap makna secara fleksibel. Sebagai contoh, siswa mampu 

menghapalkan berbagai konsep, fakta, namun tidak dapat menggunakannya untuk 

menjelaskan fenomena dalam kehidupan yang berhubungan dengan konsep dan 

fakta yang telah mereka hapal. Untuk itu sangatlah dianjurkan untuk menekankan 

bagian proses dalam pembelajaran. Guru diharapkan mampu menggali potensi 

yang dimiliki siswa melalui kegiatan-kegiatan yang memacu siswa untuk 

mengembangkan pengetahuannya. Konsep IPA yang didapatkan siswa dengan 

cara melakukan kegiatan sendiri dipandang lebih bermakna dibandingkan dengan 

siswa menghapal materi pelajaran. Dalam hal ini pembelajaran dengan inkuiri 

ilmiah sangatlah dianjurkan. 

Anjuran menggunakan inkuiri ilmiah ini dikemukakan dalam Badan 

Standar Nasional Pendidikan (BSNP) (2006, hlm 161) yaitu pembelajaran IPA 

sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah (scientific inquiry) untuk 

menumbuhkan kemampuan berfikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta 

mengomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Berdasarkan 
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anjuran tersebut siswa diharapkan tidak hanya mendapatkan pengetahuan namun 

memenuhi aspek-aspek yang dibutuhkan siswa untuk menghadapi kehidupannya 

kelak, jadi bisa dikatakan pembelajaran IPA akan lebih bermakna. Oleh karena itu 

sebagai orang-orang yang berada pada lingkungan pendidikan terutama IPA 

disarankan untuk memahami saintifik inkuiri lebih mendalam. 

Saintifik inkuiri adalah cara-cara para ilmuwan dalam mempelajari alam 

dan mengusulkan penjelasan berdasarkan bukti yang berasal dari pekerjaan 

mereka. Inkuiri disini juga mengacu pada kegiatan siswa yang dapat 

mengembangkan pengetahuan dan pemahaman tentang ide-ide ilmiah, serta 

pemahaman tentang bagaimana para ilmuwan mempelajari alam (National 

Science Education Standards (NSES) dalam NRC, 2000). Kemudian, Lawson 

(2000) mengemukakan bahwa kegiatan inkuiri dapat melatih kecakapan berpikir 

siswa dan meningkatkan kererampilannya dalam memecahkan masalah.   

Pentingnya penelitian berkaitan dengan saintifik inkuiri ini adalah untuk 

menjadi pengetahuan bahwa saintifik inkuiri dapat diterapkan dalam kurikulum 

mulai dari tingkatan SD, karena dengan begitu artinya siswa sejak dini telah 

dilatih berinteraksi dengan lingkungannya, mengajukan pertanyaan, mencari cara 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Hal tersebut juga akan sangat 

berpengaruh terhadap cara siswa belajar IPA pada jenjang-jenjang selanjutnya. 

Siswa akan memiliki dasar pengetahuan dan keterampilan yang kuat dalam 

pelajaran IPA. Penelitian saat ini menunjukkan bahwa bahkan anak-anak dapat 

terlibat dalam belajar menggunakan prosedur ilmiah dasar (Duschl et al dalam 

Trna, 2012 hlm 202). Hal ini juga penting untuk mendorong siswa pada tingkatan 

kelas yang lebih muda untuk memiliki minat dalam pendidikan sains karena 

penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkatan kelas, siswa mengalami 

penurunan minat dalam ilmu pengetahuan (Simpson & Oliver, 1985; Baram-

Tsabari & Yarden, 2009 dalam Trna, 2012 hlm 202). Selain itu siswa memahami 

konten IPA dan memiliki ide-ide yang berasal dari pengalaman penyelidikan 

(NSTA, 2004, hlm 1). Hal ini juga didukung dengan pendapat Hosnan (2014, hlm 

340) bahwa ketika kita menemukan sesuatu yang kita cari, daya ingat kita akan 

lebih melekat dibandingkan dengan orang lain yang menemukannya.  
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Penerapan saintifik inkuiri di sekolah selama ini biasanya dilakukan 

dengan guru menerapkan model-model pembelajaran yang mengajak siswa 

melakukan serangkaian aktivitas. Salah  satu yang sering digunakan dalam 

pembelajaran IPA adalah model pembelajaran inkuiri. Model pembelajaran inkuiri 

menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan 

menemukan (Hosnan, 2014, hlm 341). Model pembelajaran inkuiri ini sering 

digunakan sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Piaget (dalam Schunk, 

2012 hlm 333) bahwa cara berpikir anak SD yang berada pada tahapan 

operasional konkret tidak lagi didominasi oleh persepsi, anak-anak dapat 

menggunakan pengalaman mereka sebagai acuan dan tidak selalu bingung dengan 

apa yang mereka pahami. Dalam proses pembelajarannya, siswa tidak akan 

berperan sebagai penerima pelajaran melalui penjelasan guru secara verbal, tetapi 

siswa berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pelajaran mereka. 

Melalui proses menemukan diharapkan pengetahuan dan pengalaman siswa 

dipahami sebagai pengetahuan dan pengalaman yang dari, oleh, dan untuk 

mereka. 

Namun dalam menerapkan model pembelajaran inkuiri sering terjadi 

kendala. Perlu pemahanam yang dalam dari guru dalam memunculkan aspek 

inkuiri pada pembelajaran sains. Sebagaimana hasil penelitian mengenai 

kemampuan guru dalam menerapkan inkuiri juga telah dilakukan oleh Witarsa 

(2011) menunjukkan bahwa pengetahuan guru mengenai inkuiri telah dalam 

kategori baik, hanya saja memang kemampuan guru dalam memunculkan aspek 

inkuiri pada pembelajaran sains di SD masih kurang. Hal tersebut akan sangat 

berpengaruh pada tahapan yang dapat dilakukan atau dikuasai siswa. Tahapan 

pembelajaran inkuiri yang banyak dilakukan mencakup menetapkan masalah, 

merumuskan hipotesis, menguji hipotesis, mengolah dan menganalisis data, 

melaksanakan penyelidikan, membuat simpulan dan menyajikan hasil (Abidin, 

2014, hlm 154). Penelitian yang dilakukan Tarmidzi (2010) menunjukkan bahwa 

model pembelajaran inkuiri dengan pemanfaatan fenomena di Sekolah Dasar lebih 

efektif bila dibandingkan dengan pembelajaran konvensional, baik dalam 

meningkatkan pemahaman konsep maupun dalam keterampilan proses sains. 

Penelitian lain yang dilakukan Yanthi (2012) menunjukkan bahwa pembelajaran 
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inkuiri terbimbing dapat meningkatkan keterampilan proses sains dan sikap ilmiah 

siswa di sekolah dasar. Kemudian penelitian yang dilakukan Budiarta, dkk (2013) 

menunjukkan bahwa pembelajaran inkuiri dapat meningkatkan keaktifan dan hasil 

belajar siswa. Namun, ketiga penelitian ini juga mengungkapkan kelemahan yang 

dialami dalam menerapkan model pembelajaran inkuiri adalah kesulitan siswa 

dalam melaksanakan beberapa tahap dari pembelajaran inkuiri. 

Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan kemampuan inkuiri selama ini 

masih diukur terpisah satu-satu. Seperti halnya penelitian yang dilakukan Widodo, 

Yeti dan Cucu (2006) menunjukkan bahwa kemampuan mengajukan pertanyaan 

pada siswa SD masih kurang. Penelitian lain yang dilakukan Manasikana, dkk 

(2012) menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis inkuiri dapat mempengaruhi 

kemampuan menggunakan alat pada pembelajaran di laboratorium. Kemudian 

penelitian yang dilakukan Kurnianto, dkk (2010) menunjukkan bahwa 

pembelajaran dengan basis inkuiri dapat mengembangkan kemampuan 

menyimpulkan dan mengomunikasikan konsep. Penelitian-penelitian di atas baru 

mengukur satu atau dua kemampuan inkuiri saja. Belum banyak penelitian di SD 

yang mampu menggambarkan kemampuan inkuiri pada siswa secara utuh dan 

perkembangannya kemampuannya dari Kelas I hingga Kelas VI. 

Hasil-hasil penelitian sebelumnya yang telah dijabarkan di atas baru 

menggambarkan kesiapan guru, pencapaian siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran inkuiri dan penilaian terhadap satu atau dua kemampuan inkuiri. 

Padahal dalam pembelajaran IPA tidak cukup hanya menggunakan inkuiri sebagai 

model pembelajaran, sudah waktunya inkuiri dikembangkan dan diterapkan 

sebagai kemampuan yang dapat diukur atau dinilai. Hal ini dikarenakan 

pencapaian (achievement) hanya bertahan sebentar bahkan cenderung menurun, 

sedangkan kemampuan (ability) dapat bertahan lama bahkan cenderung menetap 

(Rustaman, 2005 hlm 18). Padahal untuk dapat menerapkan pembelajaran yang 

memiliki basis inkuiri kita perlu mengetahui terlebih dahulu kemampuan inkuiri 

yang telah dikuasai dan yang perlu ditingkatkan lagi pada siswa. Hal ini 

dimaksudkan agar guru dalam menerapkan pembelajaran berbasis inkuiri dapat 

mengantisipasi dengan memberikan perhatian lebih pada kemampuan inkuiri yang 

masih dirasa kurang dikuasai pada siswa tersebut. Secara garis besar kemampuan 
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inkuiri ilmiah yang diharapkan muncul pada siswa SD meliputi : (1) Mengajukan 

pertanyaan tentang objek, organisme dan fenomena yang terjadi di lingkungan, (2) 

Merencanakan dan melakukan penyelidikan sederhana, (3) Menggunakan 

perlengkapan sederhana dan alat untuk mengumpulkan data dan menggunakan 

sebanyak mungkin indera, (4) Menggunakan data untuk mengkonstruksi 

penjelasan yang masuk akal, dan (5) Mengomunikasikan dan menjelaskan 

penyelidikan (berdasarkan NSES dalam NRC, 2000). Kemampuan inkuiri tersebut 

dapat kita lihat dengan memberikan kegiatan dengan serangkaian tahapan yang 

memungkinkan siswa untuk menggunakan kemampuannya dalam melakukan 

sebuah penyelidikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Wu (2006) bahwa 

secara keseluruhan kemampuan inkuiri siswa meningkat secara signifikan setelah 

siswa berpartisipasi dalam serangkaian kegiatan pembelajaran. Selain itu dalam 

penelitian tersebut juga menemukan bahwa fase dari inkuiri menyediakan 

berbagai jenis kesempatan belajar dan berinteraksi bagi siswa. Berdasarkan latar 

belakang di atas peneliti memfokuskan riset berkenaan dengan “Analisis 

kemampuan inkuiri siswa di Sekolah Dasar”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana kemampuan 

inkuiri siswa pada pembelajaran IPA di Sekolah Dasar?”. Untuk memberikan 

arahan yang lebih jelas maka lebih dirincikan dalam pertanyaan penelitian:  

1. Adakah perbedaan kemampuan inkuiri siswa di Kelas I – Kelas VI Sekolah 

Dasar ? 

2. Bagaimana perkembangan kemampuan inkuiri siswa di Kelas I – Kelas VI 

Sekolah Dasar ? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini secara umum untuk mengetahui gambaran 

kemampuan inkuiri yang dikuasai siswa Sekolah Dasar Kelas I – Kelas VI pada 

saat diberikan kegiatan berbasis inkuiri. Tujuan khusus dalam penelitian ini 

adalah: 



 

PUJI AYURACHMAWATI, 2016 
ANALISIS KEMAMPUAN INKUIRI SISWA DI SEKOLAH DASAR 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

1. Mengetahui perbedaan kemunculan kemampuan inkuiri siswa dari Kelas I – 

Kelas VI. 

2. Mengetahui perkembangan yang terjadi pada kemampuan inkuiri siswa Kelas 

I – Kelas VI. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bukti empiris 

tentang gambaran kemampuan inkuiri siswa pada Sekolah Dasar di kota 

Palembang. Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat 

bagi beberapa elemen pendidikan sebagai berikut : 

a. Bagi guru, dengan memahami proses pembelajaran yang sebenarnya, 

maka guru dapat melakukan kegiatan yang menarik lainnya guna 

melatih semua aspek kemampuan inkuiri pada siswa secara lengkap 

pada proses pembelajaran. 

b. Bagi ilmuwan dan praktisi-praktisi pendidikan, penelitian ini dapat 

mendorong untuk melakukan kajian-kajian lebih lanjut dan mendalam 

terhadap kemampuan inkuiri siswa di setiap jenjang pendidikan 

sehingga dapat menciptakan kegiatan inkuiri yang dapat menanamkan 

kemampuan inkuiri pada diri siswa. 

 

E. Struktur Organisasi Tesis 

 Penulisan tesis ini terbagi menjadi lima bagian utama yaitu Pendahuluan, 

Kajian Pustaka, Metodologi Penelitian, Hasil dan Pembahasan serta Kesimpulan 

dan Saran. Setiap bagian memuat rincian dan menggambarkan setiap tahap 

penelitian. 

 Bagian pendahuluan memuat kerangka berfikir yang diuraikan dalam latar 

belakang dengan beberapa hasil penelitian terdahulu, rumusan masalah yang 

dijbarkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian, tujuan penelitian dan manfaat 

penelitian yang diharapkan dapat menyentuh berbagai pihak khususnya dalam 

menggambarkan kemunculan kemampuan inkuiri pada anak SD serta bagi peneliti 

lain yang ingin mengkaji permasalahan yang serupa dengan fokus penelitian yang 

berbeda. 
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 Bagian kajian pustaka terdapat tinjauan materi atau landasan teoritis yang 

terkait dengan penelitian. Kajian pustaka pada tesis ini meliputi pembelajaran IPA 

di SD dan saintifik inkuiri. 

 Bagian metodologi penelitian termuat metode penelitian yang digunakan 

ketika proses pengambilan dan pengolahan data. Metodologi penelitian pada tesis 

ini meliputi metode penelitian, objek penelitian, instrument penelitian yang 

digunakan dalam menjaring data, teknik pengumpulan dan pengolahan data, 

prosedur penelitian dan penjelasan istilah-istilah yang terkait dalam penelitian. 

 Bagian hasil dan pembahasan memuat penjabaran terkait temuan-temuan 

yang diperoleh selama proses penelitian. Hasil penelitian dijabarkan non-tematik 

dan mengacu pada pertanyaan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya pada 

bagian pendahuluan. Hasil penelitian dianalisis dan dibahas dalam bagian 

pembahasan untuk menjawab rumusan masalah utama. Pada bagian pembahasan, 

setiap temuan dikaitkan dengan hasil temuan lain pada penelitian-penelitian 

sebelumnya yang sejenis ataupun landasan-landasan teori yang mendukung hasil 

temuan. 

 Bagian kesimpulan memuat inti dari hasil penelitian yang dirangkum 

secara sistematis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pada bagian 

ini juga peneliti menyampaikan saran-saran guna penelitian selanjutnya. 

 


