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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Pengertian Pembelajaran IPA  

Kata sains yang biasa diterjemahkan dengan ilmu pengetahuan alam (IPA) 

berasal dari kata natural science, yang artinya alamiah atau berhubungan dengan 

alam. Ilmu pengetahuan alam merupakan salah satu cabang ilmu yang fokus 

pengkajiannya adalah alam dan proses-proses yang ada didalamnya. Menurut 

Asy’ari (2006:7), sains adalah pengetahuan manusia tentang alam yang diperoleh 

dengan cara terkontrol. Penjelasan ini mengandung maksud bahwa sains selain 

menjadi sebagai proses yaitu bagaimana mendapatkan pengetahuan tersebut. 

Berdasarkan beberapa para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian ilmu 

pengetahuan alam (IPA) atau sains merupakan pengetahuan manusia tentang 

gejala-gejala alam dan kedendaan yang diperoleh dengan cara observasi, 

eksperimen/penelitian, atau uji coba yang berdasarkan pada hasil pengamatan 

manusia. Pengamatan manusia dapat berupa fakta-fakta, aturan-aturan, hukum-

hukum, prinsip-prinsip, teori-teori dan lain sebagainya.  

 

B. Tujuan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam SD  

Tujuan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dalam kurikulum tingkat  

satuan pendidikan (2006:13) agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai 

berikut: 

a. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan  keberadaan, keindahan dan keterturan alam ciptaan-Nya; 
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b. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari; 

c. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat; 

d. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan; 

e. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga 

dan kelestarian lingkungan alam; 

Dari kajian terhadap tujuan pembelajaran IPA tersebut dapat diambil suatu 

pemahaman bahwa dalam konsep pengembangan IPA ditanamkan secara awal sesuai 

konsep dasar IPA yang akan dikembangkan dan dikaji melalui proses pemahaman dan 

pola pikir ilmiah, sehingga akan berdampak positif kepada perilaku memelihara alam 

dan menjaga kelestarian lingkungan sebagai suatu ciptaan tuhan. 

 

C. Ruang Lingkup Pembelajaran IPA  

Ruang lingkup materi mata pelajaran sains yang juga berdasarkan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (2006:14), sebagai berikut : 

a. Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan 

interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan 

b. Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair, padat, dan gas. 

c. Energi dan perubahannya meliputi: gaya, panas, magnet, listrik, cahaya, dan 

pesawat sederhana. 
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d. Bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda 

langit lainnya. 

Berdasarkan ruang lingkup mata pelajaran IPA tersebut maka dapat 

diambil suatu kesimpulan bahwa dalam pembelajaran IPA dikembangkan dalam 

konsep pembelajaran ilmiah dalam memahami sikap dan nilai keilmiahan, selain 

itu dalam ruang lingkup pembelajaran IPA juga dikembangkan suatu pemahaman 

terhadap makhluk hidup yang salah satunya merupakan bagian dari tumbuhan.  

 

D. Pembelajaran IPA Di Sekolah Dasar 

Pembelajaran IPA di sekolah dasar dalam kurikulum tahun 2006 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Depdiknas 2006:124) dituliskan bahwa: 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan cara mencari tahu tentang alam secara 

sistematis, hingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang 

berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan 

proses penemuan. 

Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik 

untuk mempelajari diri sendri dan alam sekitar, serta prospek perkembangan 

terlebih dahulu dalam menerapkannya dikehidupan sehari-hari. Proses 

pembelajarannya menekankan pada pengalaman langsung untuk mengembangkan 

kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. 

Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri dan berbuat sehingga dapat membantu 

peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam 

sekitar. 
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Model pembelajaran IPA yang cocok untuk anak-anak sekolah dasar 

Indonesia adalah belajar melalui pengalaman langsung (learning by doing). Model 

pembelajaran in memperkuat daya ingat anak dan biayanya sangat murah sebab 

menggunakan alat-alat dan media yang ada di lingkungan anak sendiri. 

Hal ini sejalan dengan Piaget (Samatowa, 2006: 12) yang mengatakan 

bahwa : Pengalaman langsung yang memegang peranan penting yang mendorong 

lajunya perkembangan kognitif anak. Pengalaman langsung anak terjadi secara 

spontan sejak lahir sampai anak berumur 12 tahun. Efesiensi pengalaman 

langsung tergantung pada konsisten antara hubungan metode dan objek tingkat 

perkembangan kognitif anak. Anak akan siap untuk mengembangkan konsep 

tertentu hanya bila anak telah memiliki struktur kognitif (skema) yang terjadi 

prasaranya yakni perkembangan kognitf yang bersifat hierarkis dan integratif.  

Ditingkat SD/MI diharapkan ada penekanan pembelajaran Salingteman 

(Sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat) yang diarahkan pada pengalaman 

belajar untuk merancang suatu karya melalui penerapan konsep IPA dan 

kompetensi bekerja ilmiah secara bijaksana. Salah satu tujuan IPA dalam 

Kurikulum tahun 2006 ini adalah mengembangkan pengetahuan dan pemahaman 

konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Pembelajaran dan tujuan IPA khususnya di SD/MI dalam Kurikulum 2006 

(KTSP) ini tentunya mengacu pada hakikat belajar, ciri-ciri belajar, dan prinsip-

prinsip belajar. Dimana peserta didik belajar bukan hanya mengetahui, melainkan 

mengalami sehingga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Secara tersirat mapun tersurat KTSP ini memberikan sinyal dalam 
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pengimplementasiannya menggunakan strategi dengan menekankan pada aspek 

kinerja peserta didik. Jadi dalam hal ini fungsi peranan guru hanya sebagai 

mediator peserta didik  lebih proaktif untuk merumuskan sendiri tentang 

fenomena yang berkaitan dengan fokus secara kontekstual bukan tekstual.    

 

E. Kajian Materi Pembelajaran IPA 

Standar Kompetensi dan Kompentensi Inti mata pelajaran IPA materi 

makanan dan kesehatan kelas V SDN Punten 02 Batu sebagai berikut:  

Tabel 1. silabus guru kelas v  

Standar Kompetensi Kompetensi   Dasar  

Mengidentifikasi fungsi organ   tubuh 

manusia dan hewan 

1.3 Mengidentifikasi fungsi organ 

pencernaan manusia dan 

hubungannya dengan makanan dan 

kesehatan.   

 

Materi pembelajaran  

 

 

 

 

  

Gambar 1. organ pencernaan manusia 
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Berikut macam-macam organ pencernaan dan fungsinya. 

1. Mulut  

Mulut adalah organ pencernaan pertama yang bertugas dalam proses 

pencernaan makanan. Fungsi utama mulut adalah untuk menghancurkan 

makanan sehingga ukurannya cukup lebih kecil untuk dapat ditelan ke dalam 

perut. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk kedalam mulut. 

Didalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan. 

Bagian alat-alat pencernaan mulut adalah gigi, lidah, dan kelenjar ludah (air 

liur). Didalam rongga mulut terjadi proses pencernaan makanan secara 

mekanik dan kimiawi. Berikut organ-organ mulut dan fungsinya, yaitu sebagai 

berikut.  

a. Lidah 

Lidah pada sistem pencernaan berfungsi untuk membantu mengunyah dan 

menelan makanan menuju  ke kerongkongan, mengatur posisi makanan 

agar dapat dikunyah oleh gigi dan membantu dalam menelan makanan. 

Lidah tersusun atas otot lurik yang permukaannya dilapisi epitelum 

dengan banyak mengandung kelenjar lendir (makosa).   

b. Gigi  

Gigi berfungsi untuk menghaluskan makanan, maka gigi dan lidah 

berfungsi sebagai pencernaan mekanik dalam mulut. Tulang gigi terbuat 

dari dentin yang tersusun dari kalsium karbonat. Gigi membantu 
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enzimenzim pencernaan  makanan agar dapat dicerna dengan efisien yang 

cepat. 

c. Kelenjar ludah 

Kelenjar ludah menghasilkan ludah atau air liur (saliva), ludah berfungsi 

untuk memudahkan menelan makanan.  

2. Kerongkongan (Esofagus) 

Fungsi kerongkongan adalah sebagai saluran untuk memindahkan makanan 

dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan peristaltik, yaitu 

gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke 

dalam lambung. Makanan ada di dalam kerongkongan yang hanya sekitar 

enam detik. Bagian pangkal pada kerongkongan yang disebut dengan faring 

otot lurik. Otot lurik pada kerongkongan yang bekerja secara sadar menurut 

kehendak kita dalam proses menelan. 

3. Lambung  

Fungsi lambung adalah sebagai penghasil pepsinogen. Pepsinogen adalah 

bentuk yang belum aktif dari pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi dalam 

mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein (pepton). 

Dinding pada lambung menghasilkan asam klorida (HCI) yang berfungsi 

untuk membunuh mikroorganisme dalam makanan, menciptakan suasana 

asam dalam lambung, dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. 

Permukaan pada lambung mengeluarkan lendir yang memiliki fungsi untuk 

melindungi dinding lambung dari pepsin. Pada bayi, lambungnya 
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menghasilkan dua enzim, yaitu renin yang memiliki fungsi untuk  

menggumpalkan protein susu, dan kasein atas bantuan kalsium dan lipase 

guna dalam memecah lemak dalam susu.  

4. Usus halus 

Usus halus terbagi atas 3 bagian yaitu, uus 12 jari (duodenum), usus kosong 

(jejunum), dan usus penyerapan (ileum). Pada usus 12 jari bermuara saluran 

getah pankreas dan saluran empedu. 

5. Usus besar (intestinum crasum) 

Fungsi usus besar adalah untuk mengabsorpsi air dan mineral, tempat 

pembentukan vitamin K (dengan bantuan bakteri Escherichia coli), serta 

melakukan gerak peristaltik untuk mendorong tinja menuju anus. Bakteri 

Escherichia coli yang terdapat dalam usus besar juga berperan dalam proses 

pembusukan sisa makanan menjadi kotoran.    

 

F. Model Pembelajaran Inkuiri  

Model pembelajaran inkuiri adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang 

menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan 

menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. (Sanjaya, 

2009:196). Dari pendapat tersebut maka model pembelajaran inkuiri adalah model 

pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis peserta didik terhadap 

masalah yang ada. 

Suyadi (2013: 115) “pembelajaran inkuiri adalah pembelajaran yang 

melibatkan kemampan peserta didik secara maksimal”. Dalam menerapkan model 

inkuiri peserta didik dituntut untuk kritis terhadap masalah yang dipertanyakan 

dan analisis untuk mencari solusi dari masalah yang ditanyakan sehingga 
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“pembelajaran inkuiri dirancang untuk mengajak peserta didik secara langsung 

kedalam proses ilmiah kedalam waktu yang relatif singkat” (Trianto, 2007 : 136).  

1. Langkah-Langkah Model Inkuiri 

Langkah-langkah pembelajaran IPA menggunakan model inkuiri menurut 

Sanjaya (2009 : 201) adalah sebagai berikut:  

a. Orientasi  

Langkah orientasi adalah langkah untuk membina suasana atau iklim 

pembelanjaan yang responsif. Pada langkah ini guru mengkondisikan agar 

peserta didik siap melaksanakan proses pembelajaran. Langkah orientasi 

merupakan langkah yang sangat penting. Keberhasilan inkuiri sangat 

tergantung pada kemauan peserta didik untuk beraktivitas menggunakan 

kemampuannya dalam memecahkan masalah, tanpa kemauan dan 

kemampuan itu tidak mungkin proses pembelajaran akan berjalan dengan 

lancar. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam tahapan orientasi ini adalah:  

1) Menjelaskan topik, tujuan, hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh  

peserta didik.  

2) Menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta 

didik untuk mencapai tujuan. Pada tahap ini dijelaskan langkah-langkah 

inkuiri serta tujuan setiap langkah, mulai dari langkah merumuskan 

masalah sampai dengan merumuskan kesimpulan.  

3) Menjelaskan pentingnya topik dan kegiatan belajar. Hal ini dilakukan 

dalam rangka memberikan motivasi belajar peserta didik.  

 

b. Merumuskan masalah 
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Merumuskan masalah adalah langkah membawa peserta didik pada suatu 

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

yang menantang peserta didik berpikir memecahkan teka-teki itu. Dikatakan teka-

teki dalam rumusan masalah yang ingin dikaji disebabkan masalah itu tentu ada 

jawabannya, dan peserta didik didorong untuk mencari jawaban yang tepat. Proses 

mencari jawaban itulah yang sangat penting dalam inkuiri, oleh sebab itu melalui 

proses tersebut peserta didik akan memperoleh pengalaman yang sangat berharga 

sebagai upaya mengembangkan mental melalui proses berpikir. Beberapa hal yang 

harus diperhatikan dalam merumuskan masalah, diantaranya:  

1) Masalah hendaknya dirumuskan sendiri oleh peserta didik. Guru hanya 

memberikan topik yang akan dipelajari, sedangkan bagaimana rumusan 

masalah yang sesuai dengan topik yang telah ditentukan sebaiknya 

diserahkan kepada peserta didik.  

2) Masalah yang dikaji adalah masalah yang mengandung teka-teki yang 

jawabannya pasti. 

3) Konsep-konsep dalam masalah adalah konsep-konsep yang sudah 

diketahui terlebih dahulu oleh peserta didik.  

c. Merumuskan hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang 

sedang dipelajari. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu dikaji 

kebenarannya. Potensi berpikir itu dimulai dari kemampuan setiap individu 

untuk menebak diri suatu permasalahan.  

 

d. Mengumpulkan data  
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Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang 

dibutuhkan untuk menguji hipotesi yang diajukan. Dalam pembelajaran 

inkuiri, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting 

dalam pengembangan intelektual. Proses pengumpulan data bukan hanya 

memerlukan motivasi yang kuat dalam belajar, akan tetapi juga 

membutuhkan ketekunan dan kemampuan menggunakan potensi berpikirnya.  

e. Menguji hipotesis  

Menguji hipotesis adalah proes menentukan jawaban yang dianggap 

benar. Dalam hal ini peserta didik menyesuaikan antara data yang diperoleh 

dengan hipotesis yang sudah dirumuskan.  

f. Menarik kesimpulan 

Setelah menguji hipotesis dengan data yang diperoleh, peserta didik 

akan menarik kesimpulan dan mempertanggungjawabkan hasil yang sudah 

diperoleh.  

 

2. Keunggulan dan Kelemahan Model Inkuiri 

Setiap model pembelajaran memiliki keunggulan dan kelemahan masing-

masing, jadi semua tergantung guru menyesuaikan model dengan materi yang 

akan disampaikan kepada peserta didik. Adapun keunggulan dan kelemahan 

strategi pembelajaran inkuiri menurut Wina Sanjaya (2012 : 208) adalah sebagai 

berikut:  

a. Keunggulan Strategi Pembelajaran Inkuiri  

1) Strategi Pembelajaran Inkuiri merupakan strategi pembelajaran yang 

menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan 



18 
 

psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui strategi ini 

dianggap lebih bermakna. 

2) Strategi Pembelajaran Inkuiri dapat memberikan ruang kepada peserta 

didik untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. 

3) Strategi Pembelajaran Inkuiri merupakan strategi yang dianggap sesuai 

dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar 

adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. 

4) Keuntungan lain adalah strategi pembelajaran ini dapat melayani 

kebutuhan peserta didik yang memiliki kemampuan diatas rata-rata. 

Artinya, peserta didik yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan 

terhambat oleh peserta didik yang lemah dalam belajar. 

b. Kelemahan Strategi Pembelajaran Inkuiri  

1) Jika strategi pembelajaran inkuiri digunakan sebagai strategi 

pembelajaran, maka akan sulit mengotrol kegiatan dan keberhasilan 

peserta didik. 

2) Strategi ini sulit merencanakan pembelajaran oleh karena terbentur dengan 

kebiasaan peserta didik dalam belajar. 

3) Kadang-kadang dalam mengimplemetasikannya, memerlukan waktu yang 

panjang sehingga sering guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang 

telah ditentukan.  

4) Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan peserta 

didik menguasai materi pelajaran, maka strategi pembelajaran inkuiri akan 

sulit diimplementasikan oleh setiap guru.   



19 
 

Demikianlah uraian singkat mengenai keunggulan dan kelemahan strategi 

pembelajaran inkuiri. Semoga dapat bermanfaat dan bisa menjadi bahan 

pertimbangan dalam menyiapkan strategi pembelajaran inkuiri yang akan sahabat-

sahabat membumikan pendidikan implementasikan dalam membelajarkan anak-

anak didiknya.  

 

G. Kajian Penelitian yang Relevan  

Penelitian ini diperkuat dengan adanya penelitian terdahulu sebagai berikut: 

1. Analisis Model Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Pada Kelas V 

Semester II Di Kecamatan Megaluh Jombang. Yang ditulis oleh Mawadda 

Amallia Ulfa (Juli 2014). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang 

dibuat oleh penulis adalah sama-sama membahas  analisis tentang model 

pembelajaran dan pembelajaran IPA dan penelitian diterapkan pada kelas V 

SD dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan cenderung 

menggunakan analisis dengan pendekatan induktif dan laporan penelitian 

kualitatif disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam 

serta menunjukkan ciri-ciri alamiahnya. Untuk perbedaanya penelitian yang 

dilakukan oleh muwadda membahas 2 model pembelajaran yaitu model 

keterampilan proses dan model inkuiri. Sedangkan peneliti hanya membahas 

tentang model inkuiri saja. 

2. Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Terpimpin Terhadap Hasil Belajar 

Siswa Kelas III SDN Lowokwaru 1 Malang. Yang ditulis oleh Tina 

Lismawati (2015). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dibuat 

penulis adalah sama-sama menggunakan model pembelajaran inkuiri. 
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Perbedaannya, penelitian yang dilakukan Tina membahas tentang hasil 

belajar, penelitiannya diterapkan pada siswa kelas III dengan menggunakan 

penelitian jenis kuantitatif.  

H. Kerangka Pikir

 

 

Gambar 2.  Bagan kerangka pikir skripsi 
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