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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan 

buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran 

penulis yang diberi judul “Pengembangan Pembelajaran Inkuiri 
dengan Pemodelan”. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan 
bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi kami untuk 

menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan 

banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu 

penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan 

pembaca.  

Menurut Foulds (1996), apabila kemampuan inkuiri guru 

kurang dalam membelajarkan sains, menjadikan pembelajaran 

sains tidak menggunakan hand-on, maka pelaksanaan pembelajaran 

sains menjadi membosankan. Pada pembelajaran sains di kelas 

sering kurang bermakna bagi siswa, seperti siswa hanya duduk 

manis dan diam, mendengarkan penjelasan guru, guru banyak 

berdiri di depan kelas menjelaskan materi pelajaran, guru 

cenderung lebih banyak ceramah. Hasil kajian menurut Cuevas et 

al. (2005) menyatakan, apabila instruksi (penjelasan) dan 

komunikasi antara guru dan siswa saat pembelajaran sains berbasis 

inkuiri dilaksanakan dengan benar, maka dipastikan dapat 

meningkatkan hasil belajar sains. Tetapi ternyata temuan di 

lapangan lain, temuan Akinoglu (2008), bahwa siswa belajar sains 

cenderung dibekali ranah kognitif saja oleh guru, hal ini terjadi 

karena pengetahuan guru selain ranah kognitif terbatas, semestinya 

pelaksanaan pembelajaran sains di sekolah harus membekali siswa 

dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pembelajaran 

sains yang dilaksanakan oleh sebagian besar guru-guru di SD 

terungkap tidak berbasis inkuiri (Ertikanto dkk., 2011-a), sehingga 

pembelajaran sains yang telah dilaksanakan oleh guru-guru di 

kelasnya, tidak berdampak pada siswa dalam menumbuhkan 

kemampuan bekerja, bersikap, dan berkomunikasi ilmiah sebagai 

komponen penting dalam kecakapan hidup (BSNP, 2006). Hal ini 

terjadi karena kurangnya kemampuan inkuiri guru, dan lemahnya 
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guru dalam menyelenggarakan pembelajaran sains yang 

seharusnya secara scientific inquiry. Pada buku ini penulis 

bermaksud membahas mengenai pengembangan kemampuan 

inkuiri, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

khususnya dibidang sains. 

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun 

sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata 

penulis mengucapkan banyak terimakasih atas kebaikan semua 

pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa 

manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 
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Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP, 2006) 

menyatakan bahwa pembelajaran sains dilaksanakan secara 

scientific inquiry, hal ini dimaksudkan supaya siswa dapat 

menumbuhkan kemampuan bekerja, bersikap ilmiah dan 

mengkomunikasikannya, sebagai komponen penting dalam 

kecakapan hidup. Hasil kajian penelitian Sarjono (2008) 

menyatakan bahwa pembelajaran sains di sekolah dasar (SD) 

selama ini, dilakukan tidak scientific inquiry melainkan secara 

konvensional, banyak informasi, bersifat hafalan, sehingga hasil 

belajar sains menjadi rendah bila dibandingkan dengan 

matapelajaran lainnya. 

Menurut Lee (2006) hasil belajar sains siswa sangat 

dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam menginstruksi kegiatan 

pembelajaran di kelas, apabila guru memiliki kemampuan 

menginstruksi kegiatan pembelajaran sains baik, maka hasil belajar 

sains siswa juga baik. Hasil observasi pembelajaran sains pada 

beberapa SD di Bandarlampung menunjukkan bahwa guru-guru 

kurang memperhatikan pembelajaran sains. Sementara Pine (2006) 

menyatakan bahwa suasana pembelajaran sains yang seharusnya 

menyenangkan yaitu dengan hand-on, ternyata terungkap bahwa 

pembelajaran sains di SD tidak menggunakan hand-on, sehingga 

pembelajaran menjadi kurang menyenangkan. Hal ini sejalan 

dengan hasil penelitian Foulds (1996), yang menyatakan bahwa 

apabila kemampuan inkuiri guru kurang dalam membelajarkan 

sains, sehingga pembelajaran sains tidak menggunakan hand-on, 

maka pelaksanaan pembelajaran sains menjadi membosankan. 

PENDAHULUAN 
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A. Pengembangan Program Pelatihan 

Menurut Warsito dkk. (1991) pengembangan adalah 

proses, cara perbuatan mengembangkan, yang indikatornya 

dapat dilihat melalui peningkatan, pemantapan dan 

pendalaman, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. suatu 

proses perubahan secara bertahap kearah tingkat yang 

berkecenderungan lebih tinggi dan mendalam. Sementara 

menurut Arifin (2009) pengembangan yang dikaitkan dengan 

pendidikan berarti suatu proses perubahan secara bertahap 

kearah tingkat yang berkecenderungan lebih tinggi dan meluas 

serta mendalam secara menyeluruh, sehingga dapat tercipta 

suatu kesempurnaan atau kematangan. 

Menurut Stufflebeam & Shikfield (1985) program adalah 

suatu sistem, dan sistem merupakan satu kesatuan dari beberapa 

kegiatan atau komponen kegiatan yang saling berhubungan, 

dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah 

ditetapkan dalam sistem. Dengan demikian, program terdiri atas 

komponen kegiatan yang saling berkaitan dan saling menunjang 

dalam rangka mencapai suatu tujuan. Sementara Herman et al. 

(1987) program adalah segala sesuatu yang dicoba dan 

dilakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil 

atau pengaruh. Lebih lanjut Tayibnafis (2000) menyatakan 

bahwa program mungkin saja sesuatu yang berbentuk nyata 

(tangible) seperti materi kurikulum, atau yang abstrak (intangible) 

seperti prosedur. Ada tiga maksud yang terkandung dalam 

program: (1) implementasi atau realisasi suatu kebijakan, (2) 

PENGEMBANGAN 

PROGRAM 

PELATIHAN 
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A. Pembelajaran Sains dengan Inkuiri 

Pengertian inkuiri dipakai sebagai salah satu pendekatan 

pembelajaran yang menekankan pada pencarian makna, 

seseorang akan mampu untuk memperlihatkan kemampuan 

intelektualnya apabila telah melalui tahap pengamatan dan 

penalaran, sehingga seseorang akan mengerti apa yang 

dipelajari. Pembelajaran dengan inkuiri berarti menempatkan 

pebelajar supaya dapat melakukan langkah-langkah secara 

ilmiah, sehingga pebelajar memperoleh makna dari apa yang 

dipelajari. National Science Education Standard (NSES, 1996) 

mendefinisikan inkuiri sebagai "Aktifitas dalam 

mengembangkan pengetahuan dan pemahaman dengan 

gagasan ilmiah, seperti halnya bagaimana ilmuwan mempelajari 

dunia nyata , yang mengungkapkan bahwa: "Inkuiri meliputi 

pertanyaan sederhana, melengkapi data, menjawab pertanyaan 

dan menyampaikan hasilnya kepada orang lain . Pendekatan 

inkuiri menurut Umar & Maswan (2005) sangat efektif terhadap 

prestasi belajar sains. Prestasi belajar sains yang menggunakan 

pendekatan inkuiri lebih baik dibandingkan dengan pendekatan 

tutorial. Oleh karena itu, pendekatan inkuiri potensial menjadi 

pendekatan pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran 

sains. 

National Research Council (NRC, 2000) mengungkapkan 

bahwa pembelajaran yang membantu siswa dalam membangun 

pemahaman intelektualnya, yang paling efektif adalah melalui 

inkuiri, agar siswa memiliki keterampilan proses sains, 

MODEL 

PEMBELAJARAN 

INKUIRI 
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A. Peningkatan Kemampuan Inkuiri Guru SD 

Kemampuan guru dalam menunjang kegiatan 

pembelajaran sains berbasis inkuiri, dapat tercermin dari 

kemampuan guru dalam menyelesaikan persoalan yang 

berhubungan dengan kegiatan ranah kognitif, psikomotorik, 

maupun afektif, kemampuan inkuiri guru yang dimaksud 

adalah kemampuan yang memuat aspek inkuiri (BNSP, 2006; 

NRC, 2000), seperti: membuat rumusan masalah, memformulasi 

hipotesis, merencanakan/melaksanakan penyelidikan, 

menggunakan matematika untuk menghitung/ 

menggolongkan, menggunakan data untuk membuat simpulan, 

dan mengkomunikasikan langkah hasil penyelidikan. 

Kemampuan inkuiri guru dijaring melalui pretest sebelum 

implementasi PPKIMSBI dilaksanakan, PPKIMSBI-DP pada 

kelompok guru kelas eksperimen dan PPKIMSBI secara 

Konvensional pada kelompok guru kelas kontrol, kemampuan 

inkuiri guru adalah kemampuan dalam menyelesaikan soal 

yang didalamnya terdapat aspek inkuiri (BSNP, 2006; NRC, 

2000), antara lain: merumuskan masalah, membuat hipotesis, 

merencanakan/melaksanakan penyelidikan, menggunakan 

matematika untuk menghitung/menggolongkan, 

menggunakan data untuk membuat simpulan(menyimpulkan), 

dan mengkomunikasikan hasil langkah penyelidikan. Hasil 

pretest dan posttest kemampuan inkuiri guru setelah 

implementasi PPKIMSBI pada kelompok guru kelas eksperimen 

dan kontrol (Lampiran 22a s.d. 25b) disajikan pada Tabel 4. 

PENINGKATAN 

KEMAMPUAN 

INKUIRI GURU SD 
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Pengalaman membelajarkan sains dan kemampuan inkuiri 

yang dimiliki guru setelah pelatihan, diharapkan dapat dilanjutkan 

dalam menyusun RPP dan melaksanakan pembelajaran sains 

berbasis inkuiri. Karakteristik pembelajaran sains yang bersifat 

eksperimen ini, sangat penting dalam mengembangkan 

kemampuan inkuiri guru dalam menyusun RPP maupun dalam 

melaksanakan pembelajaran sains berbasis inkuiri. Pada akhirnya, 

diharapkan yang merasakan manfaatnya adalah guru-guru dalam 

menunjang pelaksanaan tugas melaksanakan pembelajaran sehari-

hari di sekolahnya masing-masing. 

Pengembangan kemampuan inkuiri guru dan 

membelajarkan sains berbasis inkuiri dirancang sebagaimana teori 

belajar sosial oleh Bandura (1977) yang menyatakan bahwa: 

sebagian besar belajar manusia terjadi dalam sebuah lingkungan 

sosial, dengan cara mengamati orang lain sebagai model, yaitu 

melalui pengamatan (observasional) kepada orang lain (fasilitator), 

manusia/ pebelajar yang belajar akan memperoleh kemampuan 

(pengetahuan dan keterampilan), sikap, dan keyakinan. 

Pembelajaran melalui pengamatan (modeling) memiliki urutan 

proses sebagai berikut: (1) Attention (perhatian), pebelajar 

memberikan perhatian terhadap peristiwa-peristiwa (perilaku) 

yang diamati sebagai sesuatu yang dipahami. Pebelajar fokus pada 

kegiatan pemodelan yang muncul dihadapannya, yaitu ketika 

mengamati perilaku model yang disajikan fasilitator, pada akhirnya 

perilaku yang menarik dari model menjadi focus perhatian. (2) 

Retention (penyimpanan dalam memori), perilaku yang menjadi 

PROGRAM PELATIHAN 

KEMAMPUAN INKUIRI DAN 

MEMBELAJARKAN SAINS 

BERBASIS INKUIRI DENGAN 

PEMODELAN (PPKIMSBI-DP) 
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Melalui buku ini kita telah mengetahui bahwa yang pertama 

produk PPKIMSBI-DP dengan karakteristiknya, dan setelah 

implementasi PPKIMSBI-DP ternyata dapat meningkatkan 

berbagai hal diantaranya Attention (perhatian), pebelajar fokus 

mengamati pada kegiatan perilaku/peristiwa yang ditampilkan, 

yaitu ketika sajian pemodelan dilakukan oleh fasilitator. Kemudian 

Retention (penyimpanan), perilaku/peristiwa yang menjadi fokus 

pengamatan diolah secara kognitif oleh pebelajar dan hasilnya 

disimpan dalam memori. Production (produksi perilaku), informasi 

yang sebelumnya telah disimpan dalam memori, kemudian dapat 

dipraktikan kembali sewaktu-waktu oleh pebelajar. Dan yang 

terakhir Motivation, pebelajar mempunyai dorongan sebagai 

kelanjutan dari ketiga proses sebelumnya (perhatian, penyimpanan, 

produksi) pada perilaku model yang penting, untuk disajikan 

kembali ketika terjadi praktik pembelajaran. 

Kedua, setelah implementasi, PPKIMSBI-DP ternyata lebih 

tinggi dalam meningkatkan kemampuan inkuiri guru dibanding 

dengan PPKIMSBI secara konvensional. Peningkatan kemampuan 

inkuiri guru sebagai dapak implementasi PPKIMSBI-DP dan 

PPKIMSBI secara konvensional ternyata berbeda untuk setiap 

aspek inkuiri, besarnya peningkatan rata-rata N-gain 

kemampuan inkuiri guru dengan PPKIMSBI-DP ternyata lebih 

tinggi, apabila dibanding dengan PPKIMSBI secara konvensional, 

sehingga PPKIMSBI-DP dapat dikatakan sebagai pendekatan 

pelatihan yang efektif. 

PENUTUP 
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Lampiran A: Instrumen Penelitian 

 

IDENTITAS 

 

 

1. Nama Lengkap :  .............................................. 

2. NIP/NIY :   .............................................. 

3. Tempat/Tanggal Lahir :   .............................................. 

4. Jenis Kelamin :   .............................................. 

5. Pendidikan 

SD :   .............................................. 

SLTP :   .............................................. 

SLTA :   .............................................. 

6. Pendidikan Terakhir :   .............................................. 

7. Pengalaman Mengajar di SD :   .......... tahun 

8. Pengalaman Mengajar IPA di SD :  tahun. Kelas  .............  

9. Tempat tugas : SD .......................................... 

10. Alamat SD :   ..............................................

   ..............................................

   .............................................. 

11. Alamat Rumah :   ..............................................

   ..............................................

   .............................................. 

12. Nomor Telpon Rumah/HP :   .............................................. 

 

   .......................... ,  ........ 2010 

Yang bersangkutan, 

 

 

 

   _______________________  
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Buku Pengembangan Pembelajaran Inkuiri dengan 

Pemodelan, Memotret pembelajaran sains yang telah dilaksanakan 

oleh guru-guru di kelas, Pembelajaran Sains ternyata tidak 
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berdampak pada siswa dalam menumbuhkan kemampuan bekerja, 

bersikap, dan berkomunikasi ilmiah sebagai komponen penting 

dalam kecakapan hidup (BSNP, 2006). Hal ini terjadi karena 

kurangnya kemampuan inkuiri guru, dan lemahnya guru dalam 

menyelenggarakan pembelajaran sains yang seharusnya 

dilaksanakan secara scientific inquiry. Pada buku ini penulis 

bermaksud membahas mengenai pengembangan kemampuan 

inkuiri, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

khususnya dibidang sains. 

 

 


