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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu cabang ilmu 

pengetahuan yang memegang peranan penting dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. IPA mempelajari alam dan seisinya baik yang hidup 

maupun tak hidup. Pada hakikatnya, IPA dapat dipandang dari segi produk, proses 

dan pengembangan sikap ilmiah (Sulistyorini, 2007, hlm. 7), artinya IPA memiliki 

dimensi produk, proses, dan sikap yang saling terkait. Dimensi produk dalam IPA  

merupakan fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. IPA sebagai produk, dapat 

diartikan sebagai hasil dari proses, berupa pengetahuan yang diajarkan baik itu di 

dalam maupun luar sekolah (system of ideas). Kegiatan proses ilmiah yang 

menghasilkan produk berupa pengetahuan  tidak akan berhasil jika tanpa  sifat 

ilmiah (scientific attitudes) dari pelakunya (peneliti).  Menurut Soewandi (1992, 

hlm.  7), Abdullah dan Enny (2001, hlm.  18), Trianto (2010, hlm.  151), dan 

Wonorabardjo (2010 , hlm. 11) IPA sebagai proses, dapat diartikan sebagai 

sebuah kegiatan ilmiah yang membahas fenomena alam dan untuk menemukan 

pengetahuan baru (ways of finding out). Dengan demikian dimensi proses adalah 

proses mendapatkan IPA yang disusun dan diperoleh melalui metode ilmiah. 

Winaputra (Samatowa,  2006) mengemukakan bahwa IPA tidak hanya merupakan 

kumpulan pengetahuan tentang benda atau mahluk hidup tetapi merupakan cara 

kerja, cara berpikir dan cara memecahkan masalah. 

Didalam pelaksanaan pembelajaran IPA baik proses maupun hasil 

penemuan saling berhubungan. Proses penemuan diperlukan untuk memperoleh 

keterampilan proses sains, sedangkan hasil penemuan berupa pemahaman IPA 

yang menekankan pemberian langsung untuk mengembangkan kompetensi siswa 

dalam memperoleh pemahaman IPA (Yusuf, 2016, hlm.  1). Dalam memahami 

IPA diperlukan suatu proses belajar yang melatih siswa mengetahui bagaimana 
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suatu fenomena bisa terjadi, dan bukan  hanya mengetahui namun juga harus juga 

bisa menjelaskan mengapa fenomena tersebut bisa terjadi. 

Sejalan dengan fakta di atas, Samatowa (2010, hlm. 3) menjelaskan bahwa 

“IPA membahas tentang gejala-gejala alam yang disusun secara sistematis yang 

didasarkan pada hasil percobaan dan pengamatan yang dilakukan oleh manusia”. 

Agar aspek-aspek tersebut dapat dicapai oleh siswa dengan baik, tentu dalam 

pembelajarannya harus dipilih media, model, strategi, metode dan pendekatan 

yang tepat, sehingga dalam prosesnya terjadi pembekalan kemampuan kognitif 

dan pelatihan keterampilan proses sains.  

Dengan demikian selain kemampuan penguasaan konsep, keterampilan 

proses siswa juga perlu dikembangkan sehingga siswa dapat menemukan sendiri 

konsep-konsep untuk memahami materi dan meningkatkan hasil belajarnya. 

Keterampilan proses sains menurut Indrawati (Trianto, 2008 , hlm. 72) merupakan 

keseluruhan keterampilan ilmiah yang terarah baik kognitif maupun psikomotor 

yang dapat digunakan untuk menemukan suatu konsep, prinsip atau teori untuk 

mengembangkan yang telah ada sebelumnya, ataupun untuk melakukan 

penyangkalan terhadap suatu penemuan. Sedangkan menurut Rustaman (2005, 

hlm.  78) keterampilan proses sains merupakan pendekatan pembelajaran yang 

berorientasi kepada proses Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Dari kedua pendapat 

tersebut dapat disimpulkan bahwa keterampilan proses sains merupakan suatu 

keterampilan yang diperoleh dari kegiatan ilmiah pada proses pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam. 

Keterampilan proses sains sangat penting bagi siswa sebagai bekal dalam 

mengkaji fenomena yang terdapat di alam dengan cara-cara tertentu untuk 

memperoleh ilmu tersebut dan berguna dalam pengembangan ilmu itu selanjutnya 

(Bundu, 2006, hlm. 12). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran IPA khususnya di SD harus dilakukan dengan melakukan 

penyelidikan atau percobaan sederhana dan bukan hapalan terhadap kumpulan 

konsep saja. Karena dengan kegiatan-kegiatan tersebut siswa akan mendapatkan 
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pengalaman langsung melalui pengamatan yang dilakukan, diskusi serta 

percobaan sederhana tersebut.  

Pembelajaran IPA yang mendorong untuk menekankan pada pemberian 

pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan 

keterampilan proses dan sikap ilmiah ketika mereka difasilitasi untuk 

mengkonstruksi sendiri pengetahuannya, dikenal sebagai pembelajaran IPA yang 

menggunakan pendekatan inkuiri ilmiah (scientific inquiry). Salah satu komponen 

yang bisa diukur untuk mengakses penguasaan konsep dan keterampilan proses 

sains  siswa adalah dengan mengakses kemampuan inkuiri. Keterampilan proses 

(Hosnan, 2014) adalah suatu proses belajar mengajar yang menekankan kepada 

keterampilan memperoleh pengetahuan dan mengkomunikasikan perolehannya 

itu. Keterampilan proses berarti perlakuan yang diterapkan dalam proses 

pembelajaran dengan menggunakan daya pikir dan kreasi secara efektif dan 

efisien guna mencapai tujuan. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP, 2006) menyatakan bahwa 

pembelajaran IPA di SD/MI harus dilaksanakan secara inkuiri ilmiah (scientific 

inquiry), ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kemampuan bekerja ilmiah, 

bersikap ilmiah, dan dapat mengkomunikasikannya sebagai komponen penting 

dalam kecakapan hidup. 

Inkuiri merupakan pembelajaran yang menitikberatkan pada aktivitas dan 

pemberian pengalaman belajar secara langsung pada siswa.  Dengan begitu, siswa  

dapat meningkatkan pemahaman siswa dan siswa berkesempatan untuk 

mengaplikasikan ilmu sehingga menguatkan keterampilan proses sains dan 

penguasaan konsep. Agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan efektif 

serta dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa, maka untuk 

menyiasatinya diperlukan kreatifitas guru.  

Pembelajaran secara inkuiri ini akan membawa dampak belajar bagi  

perkembangan mental positif siswa sebab melalui pembelajaran ini, siswa  

mempunyai kesempatan yang luas untuk mencari dan menemukan sendiri apa 

yang dibutuhkannya terutama dalam pembelajaran yang bersifat abstrak.  Untuk 
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memudahkan guru dalam pencapaian keterampilan proses sains siswa sekolah 

dasar diperlukan upaya guru untuk melaksanakan pembelajaran inkuiri dengan 

baik.  

Namun kenyataan di lapangan penerapan keterampilan proses sains belum 

optimal. Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Kirna, dkk. (2007, 

hlm. 1) sebagaimana dikutip oleh Yusuf (2016) bahwa: (1) 80,7% pembelajaran 

sains dilakukan dengan metode ceramah dan latihan berbantuan LKS yang lebih 

menekankan aspek makroskopik dan simbolik; (2) 59,2% guru sains mengelola 

pembelajaran dengan pola penyampaian materinya secara verbalisme (3) 85,2% 

guru sains mengadopsi langsung urutan materi subjek dalam buku yang digunakan 

dan (4) 23,1% guru sains pernah melakukan praktikum yang sifatnya verifikasi, 

bukan insvetigasi. Dari penelitian yang dilakukan Kirna, dkk di atas membuktikan 

bahwa penerapan keterampilan proses dilapangan belum optimal, padahal 

keterampilan proses sains memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa 

yang berkaitan dengan hasil belajar Rustaman (2005, hlm. 96). Adapun kegiatan-

kegiatan yang dimaksud yaitu mengamati, menggolongkan, menafsirkan, 

meramalkan, merencanakan penelitian, menerapkan, bertanya, dan 

mengkomunikasikan. Bisa dibayangkan apabila kegiatan-kegiatan tersebut pada 

pembelajaran IPA tidak dilatihkan maka siswa tidak akan bisa menjelaskan 

bagaimana sebuah fenomena bisa terjadi, selain itu siswa akan mengalami 

kesulitan dalam jenjang berikutnya karena semakin tinggi jenjang maka 

keterampilan proses sains pun semakin kompleks. 

Permasalahan di atas terjadi tidak hanya pada tingkatan sekolah menengah 

saja, namun juga terjadi hingga ke tingkatan siswa sekolah dasar. Sebagaimana 

hasil observasi dan pengamatan yang penulis lakukan ditemukan permasalahan 

rendahnya penguasaan konsep dan keterampilan proses sains siswa dalam  

pembelajaran  IPA  di  salah satu SD yang berada di kecamatan  Purwakarta. 

Upaya peningkatan  penguasaan konsep dan keterampilan proses sains 

dalam  pembelajaran  IPA  disalah satu SD yang berada di kecamatan  Purwakarta  

merupakan  masalah  yang   harus   segera   diatasi.  Pembelajaran yang hanya 
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menggunakan metode ceramah atau konvensional akan kurang maksimal dan akan 

berpengaruh terhadap penguasaan konsep dan keterampilan proses sains  siswa. 

Selain itu pemanfaatan media audio visual dalam pembelajaran IPA yang berpusat 

kepada guru membuat pembelajaran IPA sebatas transfer of knowledge. 

Salah   satu   cara   yang   dapat   meningkatkan  hasil  belajar  dalam  

pembelajaran  yaitu  dengan  menggunakan media. Menurut Rohani (Wahyudi: 

2013, hlm. 3) menyatakan bahwa  

“Media pembelajaran memiliki peran untuk mengatasi perbedaan  

pengalaman  pribadi  peserta  didik,  mengatasi  batas-batas  ruang kelas,  

mengatasi  kesulitan  apabila  suatu  benda  secara  langsung tidak  dapat  

diamati  karena  terlalu  kecil,  mengatasi  gerak  benda secara  cepat  atau  

lambat  sedangkan  proses  gerakan  itu  menjadi pusat  perhatian  peserta  

didik,  atau  mengatasi  hal-hal  yang  terlalu kompleks  sehingga  dapat  

dipisahkan  satu  persatu  untuk  diamati secara terpisah.” 

 

Media  yang  dianggap  sesuai  adalah  media  konkret.  Pembelajaran  

dengan    menggunakan    media    benda    konkret    sifatnya    lebih    mampu 

memberikan  pengalaman  riil  kepada  siswa  karena  siswa  dapat  melihat, 

merasakan  dan  meraba  alat  peraga  yang  digunakan.  Pengalaman  belajar yang  

lebih  konkret  akan  lebih  tepat  bagi  anak  usia  sekolah  dasar.   Benda konkret 

atau yang lebih dikenal dengan benda asli atau benda nyata adalah benda yang 

digunakan untuk merealisasikan apa yang ada dipikiran dengan objek sebenarnya 

(Hosnan, 2014, hlm. 115). Benda nyata yang sering digunakan sebagai media 

antara lain tumbuhan, binatang, mineral, benda kerajinan, dan sebagainya. Selama 

benda nyata tersebut tidak terlalu besar/kecil dan tidak berbahaya maka layak 

untuk dibawa ke kelas. Benda nyata digunakan untuk menjelaskan kata-kata yang 

abstrak atau memberi makna hidup yang nyata karena siswa memperoleh 

pengalaman langsung. 

Dengan media konkret, memungkinkan guru untuk dapat memberikan 

ilustrasi nyata kepada siswa. Ilustrasi ini digambarkan melalui contoh-contoh 

yang dapat diperoleh sehari-hari. Dengan contoh-contoh ini diharapkan siswa 

berperan aktif dalam pembelajaran dan dapat menemukan peranan sains dan 

teknologi didalam kehidupan masyarakat. Bahkan dengan memulai pembelajaran 
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dengan isu (tema) yang lazim ada disekitar siswa, diharapkan siswa dapat terus 

mengembangkan penguasaan konsep yang telah dia peroleh.  

Siswa kelas V berusia antara 10 - 11 tahun yang menurut Buhler berada 

pada fase keempat dimana anak sudah mencapai objektivitas yang tinggi. Anak 

mencapai masa penyelidikan, mencoba, dan bereksperimen yang distimulasi oleh 

dorongan-dorongan menyelidik, menjelajah, dan berkesplorasi serta memiliki rasa 

ingin tahu yang tinggi (Sugiarti, 2014). Hal tersebut Sejalan dengan pandangan 

konstruksivisme dari Piaget, pandangan ini berpendapat bahwa dalam proses 

belajar anak membangun pengetahuannya sendiri dan memperoleh banyak  

pengetahuan dari luar sekolah (Dahar dalam Samatowa, 2010, hlm. 57). Menurut 

Piaget (Mulyasa, 2007, hlm. 97), bahwa usia 7-11 tahun merupakan tahap operasi 

nyata dimana anak mulai mengatur data ke dalam hubungan-hubungan logis dan 

mendapatkan kemudahan dalam memanipulasi data dalam situasi pemecahan 

masalah. Operasi-operasi demikian bisa terjadi jika objek-objek nyata memang 

ada atau pengalaman-pengalaman lampau yang aktual bisa disusun. Sementara itu 

menurut Magnesen belajar terjadi dengan membaca sebanyak 10%, mendengar 

sebanyak 20%, melihat dan mendengar sebanyak 50%, mengatakan 70%, dan 

mengatakan sambil mengerjakan sebanyak 90% (Hosnan, 2014, hlm. 207).  

Penggunaan media dapat lebih dimaknai siswa dalam menerima materi 

pelajaran IPA. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Azhar (2007, hlm. 91 dalam 

Heriyanto, 2014), bahwa media memegang peran yang sangat penting dalam 

proses belajar. Jika kondisi tersebut dapat dilaksanakan guru, yaitu siswa secara 

sukarela untuk mempelajari lebih lanjut karena adanya kebutuhan dan belajar 

bukan sekedar kewajiban, maka guru sebagai pengajar dapat dikatakan berhasil. 

Pemanfaatan media konkret ditujukan agar menimbulkan kegairahan 

belajar, mengajak siswa berinteraksi dengan kenyataan dan pengalaman konkret, 

dan memungkinkan siswa belajar mandiri sesuai dengan kemampuan dan 

minatnya. Sehingga dengan pemanfaatan media konkret dapat meningkatkan 

penguasaan konsep yang dimiliki siswa. 
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Pemanfaatan media konkret dalam proses pembelajaran IPA,  diharapkan 

pula akan mampu meningkatkan  keterampilan proses sains siswa. Selain itu 

(Heriyanto, 2014, hlm. 4) dengan menggunakan media siswa sekolah dasar akan 

lebih memahami, mengerti dan memaknai materi yang sedang ia pelajari sehingga 

terbentuk konsep atau pemikiran yang bersifat kekal dan tak mudah dilupakan 

karena telah tertanam konsep yang kuat dan matang dalam diri siswa. 

Media benda konkret merupakan benda-benda tiruan yang memilki bentuk  

sesuai  dengan  benda  aslinya.  Kesesuaian  yang  dimaksud  bukannya selalu  

sama  persis  dengan  aslinya,  akan  tetapi   lebih  ditekankan  pada kesesuaian 

elemen-elemen yang berperan dalam memberikan bentuk benda. Media benda 

konkret dapat membantu siswa berfikir secara konkret menuju pada  tahap  

berfikir  secara abstrak. Untuk  mencapai  ketuntasan  hasil  belajar  ilmu  

pengetahuan  alam tersebut  diperlukan  adanya  pembinaan  sejak  dini  terhadap  

anak  didik. Segenap  elemen  yang  berperan  dalam  bidang  pendidikan  seperti  

guru  dan pengadaan   media   pendidikan   sangat   dibutuhkan   dalam   proses   

belajar mengajar. Pengajaran yang verbalisme tentu akan membosankan, 

sebaliknya pengajaran  yang  menarik  akan  membuat  siswa  gembira  dan  

senang.  Guru hanya  berperan  sebagai  fasilitator  dan  pembimbing  kearah  

pengoptimalan pencapaian ilmu pengetahuan yang dipelajari. Berdasarkan  

permasalahan  di  atas  maka  upaya  peningkatan  hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran  IPA disalah satu SD yang berada di kecamatan  Purwakarta 

merupakan masalah  yang  harus  diatasi.  Salah  satu  media  pembelajaran  yang  

diduga dapat  mengatasi  yaitu  media  benda  konkret.   

Beberapa hasil penelitian terkait pemanfaatan media konkret dalam 

pembelajaran IPA serta gambaran pengaruhnya terhadap hasil belajar telah 

dilaporkan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Purwanti (2010) 

menemukan bahwa dengan pemanfaatan media konkret terdapat peningkatan 

aktivitas pembelajaran yang diiringi dengan peningkatan nilai mata pelajaran IPA. 

Selain itu media konkret dapat menarik siswa untuk berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Heriyanto (2014) 
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menunjukkan penggunaan media konkret mempengaruhi hasil belajar siswa 

sebesar 41,6% dalam pembelajaran IPA. Pembelajaran     dengan menggunakan 

media  konkret dalam  pelaksanaannya memberikan  kemudahan materi  akan  

dicerna  lebih  membekas dan  tidak  mudah  dilupakan. Siswa  tidak hanya 

mendengar penjelasan guru, tetapi dapat  melihat secara  langsung  benda yang  

digunakan serta menarik minat siswa dalam belajar.  (Wahyudi, 2013) 

Berangkat dari permasalahan di atas maka penulis berfikir perlu dilakukan 

penelitian dengan tujuan melihat sejauh mana pemanfaatan media konkret dalam 

pembelajaran  IPA secara inkuiri dapat meningkatkan penguasaan konsep dan 

keterampilan proses sains siswa. 

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian ini didalam pembelajaran IPA tentang “Pemanfaatan Media Konkret 

dalam Pembelajaran  IPA secara inkuiri untuk Meningkatkan Penguasaan 

Konsep dan Keterampilan Proses Sains Siswa Sekolah Dasar”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Sebagaimana latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah pemanfaatan media konkret 

dalam pembelajaran  IPA secara inkuiri dapat lebih meningkatkan penguasaan 

konsep dan keterampilan proses sains dibandingkan dengan pembelajaran 

konvensional berbantukan media audio visual. 

Rumusan masalah di atas dikembangkan  kedalam pertanyaan penelitian 

sebagai berikut : 

1. Apakah pemanfaatan media konkret dalam pembelajaran  IPA secara 

inkuiri dapat lebih meningkatkan penguasaan konsep dibandingkan 

pembelajaran IPA secara konvensional berbantukan media audio visual? 

2. Apakah pemanfaatan media konkret dalam pembelajaran  IPA secara 

inkuiri dapat lebih meningkatkan keterampilan proses sains siswa  

dibandingkan pembelajaran IPA secara konvensional berbantukan media 

audio visual. 
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C. Batasan Masalah 

Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Pelajaran IPA dalam penelitian ini dibatasi pada materi pesawat sederhana 

yang dipelajari di kelas V sekolah dasar meliputi materi pengungkit, 

bidang miring, katrol, dan roda berporos 

2. Keterampilan proses sains yang diteliti dalam penelitian ini dibatasi pada 4 

aspek yaitu 1) merumuskan percobaan, 2) Bertanya, 3) Merumuskan 

Hipotesis, dan 4) Memprediksi. 

3. Penguasaan konsep dalam penelitian ini dibatasi pada empat ranah yang 

diteliti meliputi aspek hafalan (C1), Pemahaman (C2), Aplikasi (C3) dan  

Analisis (C4). 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai 

pemanfaatan media konkret dalam pembelajaran  IPA secara inkuiri untuk 

meningkatkan penguasaan konsep dan keterampilan proses sains siswa. Secara 

khusus penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mendapatkan gambaran mengenai peningkatan penguasaan konsep siswa 

yang mendapatkan pembelajaran dengan memanfaatan media konkret 

dalam pembelajaran  IPA secara inkuiri dibandingkan dengan siswa yang 

mendapatkan pembelajaran IPA secara konvensional berbantukan media 

audio visual. 

2. Mendapatkan gambaran mengenai peningkatan keterampilan proses sains 

siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan memanfaatan media 

konkret dalam pembelajaran  IPA secara inkuiri dibandingkan dengan 

siswa yang mendapatkan pembelajaran IPA secara konvensional 

berbantukan media audio visual. 

 

E. Manfaat Penelitian 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bukti empiris 

tentang potensi pemanfaatan media konkret dalam pembelajaran  IPA secara 

inkuiri untuk meningkatkan penguasaan konsep dan keterampilan proses sains 

siswa, yang nantinya dapat memperkaya hasil-hasil penelitian dalam kajian 

sejenis dan dapat digunakan sebagai rujukan, pembanding atau pendukung oleh 

berbagai pihak yang berkepentingan seperti guru, peneliti, mahasiswa calon guru, 

dan lain-lain. 

F. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan istilah-istilah penting 

yang digunakan dalam penelitian ini, maka diadakan pendefinisian secara 

operasional atas istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut :  

1. Media Konkret 

Menurut Ibrahim dan Nana Syaodih (2003, hlm. 119), menyatakan bahwa 

“media benda konkret adalah objek yang sesungguhnya yang akan memberikan 

rangsangan yang amat penting bagi siswa dalam mempelajari berbagai hal, 

terutama yang menyangkut pengembangan keterampilan tertentu.” Media konkret 

dalam penelitian ini yaitu media pesawat sederhana meliputi pengungkit, bidang 

miring, katrol, dan roda berporos. 

2. Keterampilan proses sains 

Menurut Dahar dalam Wisudawati dan Sulistyowati (2014), menyatakan 

bahwa “keterampilan proses IPA ialah keterampilan intelektual atau keterampilan 

berpikir yang dapat diklasifikasikan sebagai keterampilan dalam: 1) Mengamati, 

2) Menafsirkan pengamatan, 3) Meramalkan, 4) Menggunakan alat dan bahan, 5) 

Menerapkan konsep, 6) Merencanakan penelitian, 7) Mengkomunikasikan hasil 

penelitian, 8) Mengajukan pertanyaan.” Dari delapan keterampilan meliputi 1) 

merumuskan percobaan, meliputi materi pengungkit, bidang miring, katrol, dan 

roda berporos; 2) Bertanya materi pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda 

berporos; 3) Merumuskan Hipotesis meliputi materi pengungkit, bidang miring, 

katrol, dan roda berporos; 4) Memprediksi meliputi materi pengungkit, bidang 

miring, katrol, dan roda berporos 
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3. Penguasaan Konsep  

Nuryani (2005) mendefinisikan penguasaan konsep sebagai kemampuan 

mengkonstruksi makna atau pengertian berdasarkan pengetahuan awal yang 

dimiliki atau mengintegrasikan pengetahuan yang baru dalam skema yang telah 

ada dalam pemikiran peserta didik. Penguasaan konsep  siswa pada penelitian ini 

berdasarkan kepada dimensi kognitif Anderson dan Krathwohl (2001 dalam Tias 

2014). Dari enam ranah kognitif meliputi hafalan (C1), pemahaman (C2), aplikasi 

(C3), analisis (C4), evaluasi (C5), dan membuat  (C6) dari keenam ranah kogntif 

hanya empat ranah yang diteliti dalam penelitian ini hanya mencakup aspek 

hafalan (C1), pemahaman (C2), aplikasi (C3), analisis (C4), evaluasi pada materi 

pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda berporos.  

4. Pembelajaran Secara Inkuiri 

Pembelajaran secara Inkuiri adalah suatu kegiatan atau cara belajar yang 

menekankan kepada proses mencari dan menemukan menuju suatu kesimpulan 

yang meyakinkan. Aktivitas dalam kegiatan pembelajaran IPA secara inkuiri  

dengan memanfaatkan media konkret terdiri dari 7 (tujuh)  tahapan pembelajaran 

yaitu: (1) orientasi, (2) merumuskan masalah, (3) merumuskan hipotesis, (4) 

mengumpulkan data, (5) menguji hipotesis, (6) merumuskan kesimpulan, dan (7) 

kegiatan akhir. 

 

G. Struktur Organisasi Tesis 

Struktur  organisasi  tesis berisi  rincian  tentang  urutan  penulisan  dari 

setiap bab dan bagian bab dalam tesis, mulai dari bab I hingga bab V.  Bab  I  

berisi  uraian  tentang  pendahuluan  dan  merupakan  bagian  awal  dari skripsi 

yang terdiri dari: 

1. Latar Belakang Penelitian 

2. Rumusan Masalah 

3. Tujuan Penelitian  

4. Manfaat Penelitian  

5. Definisi Operasional 
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6. Struktur Organisasi Skripsi 

Bab  II  berisi  uraian  tentang  kajian  pustaka dan  hipostesis  penelitian. 

Kajian  pustaka  mempunyai  peran  yang  sangat  penting,  kajian  pustaka 

berfungsi sebagai  landasan  teoritik  dalam  menyusun  pertanyaan  penelitian,  

tujuan,  serta hipotesis. Adapun Bab II terdiri dari : 

1. Penguasaan konsep 

2. Keterampilan proses sains 

3. Pembelajaran secara inkuiri 

4. Media konkret 

5. Pembelajaran konvensional berbantuan media audio-visual 

6. Hubungan pemanfaatan media konkret dalam pembelajaran ipa secara  

inkuiri dengan penguasaaan konsep  dan keterampilan proses sains  

7. Pesawat sederhana 

8. Penelitian yang relevan 

9. Hipotesis  

Bab III berisi penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian yang 

terdiri dari : 

1. Metode dan desain penelitian 

2. Lokasi dan subjek penelitian 

3. Prosedur penelitian 

4. Instrumen penelitian 

5. Pengembangan intrumen penelitian bentuk tes 

6. Teknik analisis data 

7. Hasil judgement instrumen 

8. Hasil uji coba instrumen 

Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari : 

1. Pengolahan atau analisis data 

2. Pemaparan data kuantitatif (tes penguasaan konsep dan keterampilan proses 

sains) 

3. Pembahasan data penelitian 
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Bab  V merupakan simpulan hasil penelitian yang  terdiri dari : 

1. Simpulan 

2. Implikasi 

3. Rekomendasi 


