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MENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA TENTANG KONSEP IPA 

DENGAN MENGGUNAKAN ALAT IPA SEDERHANA DI SEKOLAH DASAR 

 

Supit Pusung 

Staf pengajar pada Jurusan Pendidikan Dasar  

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Manado 

 

Abstrak 

 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan alat IPA sederhana 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa di SD Katolik V Tomohon. Dalam penelitian ini 

dilaksanakan secara kolaboratif dengan mahasiswa semester akhir yang akan menyelesaikan 

studinya dijurusan pendidikan dasar. Penelitian  menggunakan pendekatan penelitian tindakan 

kelas (PTK) yang dilaksanakan dikelas III,IV,V pada sekolah dasar dengan pendekatan pada proses 

pembelajaran yang berbeda yaitu untuk kelas tiga pendekatan inkuari, kelas IV pendekatan siklus 

belajar sedang kelas V adalah pendekatan keterampilan proses. Dari pelaksanaan tindakan dengan 

pendekatan tersebut, ternyata secara umum terjadi peningkatan kemampuan siswa dalam  

membangun konsep berdasarkan pengalaman yang mereka lakukan melalui kegiatan praktek, 

sedangkan sebagai dampak iringan dari proses belajar mengajar dengan pendekatan tersebut, antara 

lain siswa menjadi percaya diri karena mereka sudah dapat menyampaikan argumentasi yang 

berbeda dengan mengemukakan alasannya juga suka bertanya dan lebih terampil dalam melakukan 

kegiatan praktek terutama perubahan sikap. 

Kata kunci : konsep IPA, alat IPA sederhana 

 

PENDAHULUAN  

a.. Latar belakang Masalah 
Sekolah dasar merupakan tempat penyelenggaraan pendidikan yang bertujuan 

untuk pembinaan dan pengembangan sikap keterampilan dasar yang diperlukan dalam 
kehidupan bermasyarakat serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan 
menengah (Darmodjo dan Kaligis, 1991:6). Pendidikan sekarang khususnya sekolah dasar 
sehagai penyelenggara pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk mengikutl pendidikan 
menengah nampaknya kurang memuaskan. Hal ini dapat dilihat pada cara belajar siswa 
yang kurang aktif kreat if yang mana hal  ini tentunya berdampak pada hasil belajar 
siswa. Guru merupakan faktor yang sangat menentukan pada peningkatan kualitas 
pendidikan oleh karena itu guru harus menjadi fasilitator yang memberikan banyak 
kesempatan kepada siswa untuk membangun konsep berdasarkan sejumlah pengalaman 
yang diperoleh melalui berbagai sumber yang ada di lingkungan sekitar. 

Pendekatan inkuari adalah suatu strategi pembelajaran dimana guru dan murid 

mempelajari peristiwa-peristiwa ilmiah dengan pendekatan yang dipakai oleh ilmuwan, arti 

inkuari adalah proses menemukan dan penyelidikan masalah-masalah, menyusun hipotesa, 

merencanakan eksperimen, mengumpulkan data dan menarik kesimpulan tentang hasil 

pemecahan masalah. (Darmodjo dan Kaligis, 1991) Sesuai dengan uraian diatas dapat diketahui 

bahwa pendekatan inkairi dalam pembelajaran dapat lebih membiasakan kerada siswa untuk 

membuktikan sesuatu mengenai materi pelajaran yang diajarkan, membuktikan dengan 

melakukan penyelidikan sendiri oleh siswa dan di bawah bimbingan guru. 

Namun berdasarkan kenyataan dilapangan ditemukan bahwa penggunaan alat IPA dalam 

proses belajar mengajar IPA di  SD  kurang dilaksanakan. Akibatnya siswa hanya ditempatkan 

sebagai pendengar terhadap penjelasan guru tentang materi yang disampaikan, gagasan dan 

pendapat siswa sulit terungkap karena. tidak diberikan kesempatan untuk menggali/menemukan 



 

 

 

informasi, sementara siswa aktif pula mendengarkan ataupun mencatat bahkan terkadang 
siswa hanya diminta untuk membaca buku tanpa disertai dengan tindak lanjut. 

 Hal ini tentunya dapat mengakibatkan munculnya pemahaman konsep yang salah 

selain itu dapat pula mengakibatkan rasa bosan pada siswa untuk belajar. Melalui penggunaan 

alat IPA dalam mengajarkan sains, maka guru d i  seko lah dasar  sebaga i  pel e t ak dasar  
sa ins  yang  akan d i k em b a n g k a n  d i  t i n g k a t  s e l a n j u t n y a  m emp u n y a i  p e r a n  
p e n t i n g .  Oleh sebab itu guru sekolah dasar dituntut untuk menguasai konsep serta materi 
pelajaran sains, sehingga dapat meletakkan fondasi yang kokoh untuk materi yang lebih lanjut. 

Dalam hubungan dengan prestasi belajar, kita diperhadapkan pada situasi 
masalah yang kompleks dengan melibatkan berbagai faktor penyebabnya. Secara garis 
besar ada dua penyebab utama, yaitu factor internal dan eksternal. Walaupun tak dapat disangkal 
bahwa dalam proses belajar mengajar penampilan guru cukup strategis,  namun 
keberadaan siswa dengan segala kondisi psikologisnya tidak bisa diabaikan. Peranan 
guru hanya mengarahkan, sedangkan tanpa usaha dan kemauan keras dari siswa, maka belajar 
tidak akan berakhir dengan baik. Hal ini  sesuai dengan pendapat Nasution (1982:54)  
bahwa "tanpa usaha yang keras tidak akan tercapai suatu apapun. Semua hasil belajar yang 
diperoleh merupakan suatu kemampuan internal yang menjadi mi l i k  p r i b ad l  s i swa  i tu  
s end i r i .  Dengan dem ik i an  un tuk  men ingkatkan  has i l  belajar siswa diperlukan 

pengkajian tentang faktor-faktor internal yang mempengaruhinya.  

Alat sederhana adalah alat-alat yang dapat dibuat sendiri baik oleh guru maupun siswa 

dengan memanfaatkan bahan bekas, murah dan mudah didapat. Menurut saran Gagne  dalam  

Darmodjo dan Kaligis (1992) sebaiknya siswa belajar dari yang sederhana menuju ke yang 

kompleks. Ausubel  dalam Darmodjo dan Kaligis (1992) mengemukakan bahwa agar 

pembelajaran siswa hendaknya dimulai dari apa yang telah diketahui lebih dahulu oleh siswa. 

Pada usia SD yang sebagian besar masih dalam taraf operasional konkrit hendaknya diberikan  

kegiatan belajar melalui kegiatan menyentuh benda-benda yang nyata. Dalam hubungan dengan 

hal tersebut di atas, Sanjaya (2006) mengemukakan bahwa pendekatan kontruktivisme adalah 

proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan 

pengalaman. 

Pendekatan proses ini senada dengan pendekatan inkuari, karena memiliki ciri-ciri yang 

sama, yaitu: a)mendambakan aktivitas siswa untuk memperoleh informasi dari berbagai 

sumber(misalnya dari, observasi, eksperimen dan sebagainya);b)guru tidak dominan melainkan 

bertindak selaku organisator dan fasilitator. 

Kajian dalam penelitian ini difokuskan pada kemampuan siswa dalam mencari 

dan menemukan sendiri jawaban terhadap sejumlah masalah yang ditemui dalam proses 

pembelajaran sains. Adapun masalah penelitian ini adalah: "Bagaimana Penggunaan alat 

IPA sederhana dapat meningkatkan hasil belajar siswa tentang konsep IPA di SD ?, sedangkan 

yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penggunaan alat 

sederhana dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA di SD. Dan 

diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat: a). Bagi calon guru melatih memahami 

permasalahan di SD, agar dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan kemampuan 

profesi sebagai guru SD. 

b). Bagi guru sebagai alat refleksi diri dalam mengembangkan pengetahuan dan 

meningkatkan pemahaman akan pentingnya pemanfaatan barang bekas sebagai alat sederhana 

dalam pembelajaran IPA.c). Bagi Siswa dapat meningkatkan keterampilan dan keaktifan serta 

kemampuan belajar siswa khususnya dalam pembelajaran IPA. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk kolaboratif (PTK) dimana penelitian ini 

sebagai kegiatan penelitian induk yang mempunyai tiga sub penelitian sebagai salah satu 

upaya untuk menjawab permasalahan pokok yang terjadi di sekolah dasar. Dalam pelaksanaan 



 

 

 

penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian tindakan kelas (PTK) mengacu pada 

desain penelitian yang dikemukakan oleh Kemmis dan Mc. Taggart  

(Kasbollah,1998) dengan tahapan-tahapan sebagai berikut.Tahap 

persiapan/perencanaan,Tahap pelaksanaan tindakan,Tahap observasi/pengamatan, Tahap 

ref leksi,  Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan beberapa teknik yaitu dengan 

cara pengamatan, wawancara, tes hasil belajar. Tehnik analisis data dalam penelitian ini 

peneliti adalah intrumen utama maka data wawancara pengamatan, dianalisis oleh peneliti 

sendiri berdasarkan hasil-hasil wawancara yang mengarah ketujuan penelitian sedangkan data 

pengamatan akan dikonfrontir dengan data hasil wawancara dan tes hasil belajar.  

 
 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

a. Hasil Penelitian 

Pada bagian ini akan disampaikan secara ringkas hasil ketiga penelitian yang merupakan sub 

penelitian yakni penelitian dikelas 3, 4 dan 5 dimulai dengan hasil observasi, refleksi kesepakatan 

tindak lanjut untuk memberi gambaran bagaimana hasil kegiatan dalam satu siklus 

Pelaksanaan tindakan kelas siklus I dilaksanakan pada tanggal 7, 8 dan 9 september 2009 di 

kelas III dengan materi sifat-sifat benda, dikelas IV materi sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Dan 

dikelas  V materi alat peredaran darah pada manusia Pelaksanaan tindakan kelas dalam bentuk 

tahapan-tahapan kegiatan yaitu sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan Penelitian di kelas III 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan inkuari untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran sains. Walaupun dalam penelitian ini sifatnya pembelajaran 

dikelas III adalah tematik namun pada lokasi penelitian ini guru dalam mengajarkan saling 

bergantian (guru bidang studi) sehingga focus penelitian dapat diarahkan khususnya pada 

pembelajaran sains  

1.1 Hasil pengamatan siklus 1 

Hasil pembelajaran IPA tentang sifat-sifat benda padat, cair dengan gas dengan melakukan 

percobaan dan pengamatan pada alat peraga IPA sederhana dengan menggunakan pendekatan 

inkuari. Sebagian besar siswa menjadi antusias karena alat yang ada langsung dicoba-coba walaupun 

belum diberi petunjuk oleh guru. Bentuk evaluasinya berupa tes tulisan lembar kerja yang  dibagikan 

kepada seluruh siswa kelas III dimana peniliti mengarahkan atau memberikan petunjuk kepada 

siswa dalam mengerjakannya. 

1.1. 2 Pembahasan siklus I 

Hasil pembelajaran IPA tentang sifat dan wujud benda dengan melakukan percobaan dan 

pengamatan pada alat peraga IPA sederhana yang berbeda dengan alat peraga pada siklus pertama 

dengan menggunakan pendekatan inkuari siswa cenderung kaku karena belum terbiasa kegiatan 

seperti itu.  

1.1.3 Pembahasan siklus II 



 

 

 

Setelah dilakukan pengarahan dan bimbingan, ternyata siswa  sudah mampu memahami 

dan menemukan konsep materi dengan baik. Juga mereka sudah bisa bertanya kepada guru 

permasalahan yang mereka temukan Hal ini disebabkan dalam pembelajaran IPA dimana siswa 

terlibat langsung dalam kegiatan sehingga apa yang diperagakan oleh siswa dapat di simpan lama 

dalam ingatan mereka. 

Dengan menggunakan pendekatan inkuari, kegiatan siswa dalam kelompok mulai nampak 

karena umumnya siswa sudah dapat menyesuaikan diri dengan kegiatan serta teman-teman yang 

dianggap sudah baik dalam belajar. 

2. Pelaksanaan Penelitian di kelas IV 

Dalam pelaksanaan di kelas IV dengan menggunakan siklus belajar pada pembelajaran 

tentang sifat benda, diharapkan siswa dapat membangun pengetahuannya dari pengalaman yang 

dia miliki.  

2.1 Hasil pengamatan siklus 1 

Hasil pembelajaran IPA tentang sifat-sifat benda padat, cair dan gas dengan melakukan 

percobaan dan pengamatan melalui alat sederhana dengan menggunakan siklus belajar.  

2.1. 2 Pembahasan siklus I 

Umumnya siswa lebih perhatiannya pada alat yang ada dibanding mendengar penjelasan 

guru sehingga pada waktu siswa memberikan penjelasan tentang percobaan yang mereka lakukan 

mereka belum bisa melakukan percobaan dengan baik tentang apa yang mereka lakukan dalam 

dikelas, berdasarkan data tersebut peneliti melakukan perbaikan dengan melaksanakan tindakan 

yang lebih lanjut yaitu pada putaran kedua. 

2.1.3 pembahasan siklus II 

Dari data yang terkumpul sebagian siswa sudah dapat melakukan kegiatan pengamatan 

dengan baik.Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, telah terjadi peningkatan hasil belajar dalam 

pembelajaran IPA di kelas IV. Dengan menggunakan siklus Belajar karena dari hasil diskusi kelompok 

para siswa sudah dapat menyampaikan hasil percobaannya dengan tidak melihat buku catatannya. 

3. Pelaksanaan Penelitian di kelas V 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan keterampilan proses untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa  dalam pembelajaran IPA.  

3.1 Hasil pengamatan siklus 1 

Hasil pembelajaran IPA tentang alat peredaran darah pada manusia dengan melakukan 

percobaan dan pengamatan pada alat IPA sederhana dengan menggunakan keterampilan proses. 

Pada kegiatan ini siswa masih kelihatan terfokus pada bentuk alatnya yang terbuat dari plastisin. 

3.1. 2 Pembahasan siklus I 

Dalam kegiatan ini siswa berperan aktif dalam melakukan percobaan dan pengamatan guna 

mengetahui sistim peredaran darah pada manusia melalui alat peraga IPA sederhana. Tujuanya 



 

 

 

yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun sendiri pengetahuan mereka lewat 

keterlibatan aktif proses belajar mengajar yang terkait satu sama lain atau secara 

berkesinambungan dan guru hanya membimbing atau mengarahkan. 

3.1.3 Pembahasan siklus II 

Setelah dilakukan pengamatan ternyata siswa  sudah mampu memahami dan menemukan 

konsep materi dengan baik. Hal ini disebabkan oleh penggunaan langka-langkah keterampilan 

proses sudah baik sehingga dalam pembelajaran IPA dimana siswa terlihat langsung beraktivitas 

(kreatif) dalam kegiatan sehinngga apa yang diperagakan oleh siswa dapat di simpan lama dalam 

ingatan mereka. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Aktivitas siswa untuk mengetahui pengetahuan cenderung meningkat (melakukan percobaan, 

pengamatan, mengerjakan lembar penilaian, berdiskusi, memberikan penjelasan dengan menggunakan 

kalimat sendiri, merespon pertanyaan teman dan membuat kesimpulan ). Dalam proses pembelajaran 

IPA dengan menggunakan pendekatan inkuari, siklus belajar dan keterampilan proses menunjukan 

peningkatan, baik hasil belajar maupun proses belajar pada siswa. Penggunaan alat IPA sederhana 

(buatan guru) ternyata dapat menjawab permasalahan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPA di 

SD yang masih rendah, mengalami peningkatan setelah dilaksanakan pembelajaran dengan kegiatan-

kegiatan yang melibatkan siswa.  

 Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan saran penggunaan pendekatan inkuari, siklus 

belajar dan keterampilan proses pada pembelajaran IPA sangat memudahkan guru dan siswa dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. Diharapkan guru di SD dapat membuat sendiri alat IPA sederhana serta 

menggunakan berbagai pendekatan agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran 

IPA. Diharapkan  guru melibatkan anak baik fisik maupun mentalnya secara utuh dalam proses belajar 

mengajar, juga diharapkan terciptannya suasana yang kondusif dalam pengembangan potensi yang 

dimiliki anak usia sekolah dasar tidak terputus-putus.    
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