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ABSTRAK 

Penelitan ini  bertujuan mengetahui profil guru SD di Kota Wates  Kabupaten Kulon Progo dan menawarkan 
alternatif  permbelajaran IPA yang berkualitas bagi siswa SD. Kegiatan penelitian dilakukan bulan Juli-Agustus 
Tahun 2010 melalui penyebaran kuesioner kepada 25 orang guru kelas V SD di Kota Wates. Instrumen 
penelitian adalah kuesioner terdiri dari pertanyaan  semi terbuka dan kombinasi tertutup- terbuka. Teknik 
analisis data yang dipergunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan persentase.  Hasil penelitian  1) Guru IPA 
kelas V SD  di Kota Wates adalah  guru kelas 88%.  Jenjang pendidikan guru sebagian besar  berpendidikan S1 
dari Program Studi yang kurang  relevan dengan bidang keahliannya 40%, lulusan D2 PGSD 32%, lulusan S1 
PGSD 24%.  Dalam mengajar guru sebagai pelaksana pembelajaran, 2)  Pemahaman guru tentang 
pembelajaran inkuiri terbimbing  dan kooperatif  TGT masih kurang, guru jarang/belum menerakpan 
pembelajaran tersebut dalam pembelajaran IPA di SD, 3) Penerapan Pembelajaran inkuiri terbimbing dan 
kooperatif TGT mengembangkan  kualitas pembelajaran IPA SD. Pembelajaran ini mengembangkan aspek 
kognitif, afektif dan psikomotor. Pembelajaran ini menarik, menantang, tetapi juga menyenangkan, sesuai 
dengan hakikat  pembelajaran IPA, perkembangan intelektual siswa, dan sesuai dengan kemajuan IPTEKS yang 
semakin pesat, 4)  Keterbatasan pengalaman dan wawasan guru tentang pembelajaran IPA SD  mengakibatkan 
guru  mengajar kurang memberdayakan keterampilan proses IPA dan kemampuan berpikir siswa.

Key word:Profil Guru, Inkuiri Terbimbing, Kooperatif TGT, Keterampilan Proses IPA, Kemampuan Berpikir

PENDAHULUAN        

Berbagai upaya perbaikan proses pembelajaran 
terus dilakukan oleh lembaga pendidikan, pada 
dasarnya mengarah ke pembelajaran yang 
berkualitas. Pembelajaran yang dapat 
mengembangkan kemampuan berpikir dan 
menekankan keterlibatan siswa secara aktif 
(student centered) atau dalam pembelajaran 
lebih menekankan keterampilan proses IPA. 
Iklim pembelajaran yang berkualitas dapat 
dicapai jika pembelajaran tersebut menarik, 
menantang, menyenangkan dan bermakna bagi 
siswa (Tim Pengembang PKP, 2006).  

Kenyataan di lapangan menunjukkan 
bahwa sistem pendidikan lebih menekankan  
pada penyampaian informasi dari pada 
pengembangan kemampuan berpikir 
(Zubaidah, 2010). Aswandi (2009) menambah-
kan bahwa sampai saat ini pembelajaran masih 
kental berpusat pada guru (teacher centered) 
dimana gaya belajar setiap siswa mengikuti 
gaya mengajar guru. Wartono (2006) juga 
menyatakan bahwa kenyataan menunjukkan 
kadar inkuiri yang ada dalam proses 

pembelajaran di SD saat ini masih sangat 
rendah. Di lembaga pendidikan pada jenjang 
Sekolah Dasar dan Menengah, guru kurang 
memperhatikan aspek kemampuan berpikir 
dalam proses pembelajaran (Jufri, 2009). 

Peneliti melakulan analisis kebutuhan 
untuk lebih memperjelas  dan mengetahui lebih 
mendalam bagaimana pembelajaran IPA di 
SD, bagaimana pemahaman guru tentang 
pembelajaran IPA dan profil guru SD di kota 
wates. Berdasarkan hasil survei dan 
penyebaran kuesioner kepada 25 orang guru 
SD di kota Wates pada Bulan Juli – Agustus 
2010 mengindikasikan  bahwa guru IPA di SD 
sebagai pelaksana pembelajaran. Guru dalam 
menyampaikan materi dengan ceramah, 
diskusi atau demonstrasi.  Pembelajaran IPA 
kurang memberdayakan atau kurang memberi 
kesempatan kepada siswa untuk aktif 
melakukan kegiatan yang dapat 
mengembangkan kemampuan berpikir dan 
kurang mengembangkan keterampilan proses 
IPA. Pembelajaran dilakukan secara klasikal 
kurang mengembangkan kerjasama siswa.
Guru IPA SD kelas V  rata-rata sebagai guru 
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kelas dengan pendidikan atau lulusan sarjana 
(S1) namun ada beberapa guru yang memiliki 
kesarjanaan kurang relevan dengan bidangnya
atau lulusan  D2 PGSD. Mengenai 
pemahaman guru tentang pembelajaran inkuiri 
juga masih kurang, demikian juga pemahaman 
guru tentang pembelajaran kooperatif, 
sehingga para guru rata-rata belum 
menerapkan pembelajaran  tersebut.

Pengembangan kemampuan berpikir 
secara nalar dan kreatif di SD merupakan tahap 
awal. Pengembangan berpikir kreatif  harus 
dimulai sejak usia muda (Slamet, 2007). Lebih 
lanjut dinyatakan bahwa kreativitas secara 
potensial ada pada setiap orang dengan kadar 
berbeda, jika tidak dipupuk maka potensi 
tersebut tidak berkembang. Selain itu 
percepatan perkembangan kognitif sampai 
batas tertentu dapat dilakukan dengan berbagai  
teknik instruksional.

Pengembangan keterampilan proses 
dilakukan untuk memenuhi tututan  kurikulum, 
kususnya IPA SD/MI. Pengembangan 
keterampilan proses IPA dilakukan dengan 
alasan bahwa perkembangan Ipteks 
berlangsung sangat cepat (Semiawan, 1992), 
sehingga dalam pembelajaran IPA di SD tidak 
mungkin dilakukan guru dengan cara 
memberikan semua materi pelajaran IPA 
kepada siswa, namun dengan cara  siswa diberi 
kesempatan melakukan proses IPA melalui 
penyelidikan, percobaan dan diskusi untuk 
dapat menemukan sendiri pengetahuan atau 
konsep IPA. 

Tujuan mata pelajaran IPA di SD/MI 
antara lain mengembangkan pengetahuan dan 
pemahaman konsep IPA yang bermanfaat dan 
dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, 
disamping itu juga agar peserta didik memiliki 
kemampuan mengembangkan keterampilan 
proses untuk menyelidiki alam sekitar, 
memecahkan masalah dan membuat 
keputusan. Tujuan pendidikan pada dasarnya 
mengembangkan individu yang kreatif, yaitu 
individu yang mampu mencipta dan 
menemukan sesuatu  yang baru melalui model 
pembelajaran tertentu yang sesuai. Standar 
pendidikan mengarahkan guru sains supaya 
menggunakan strategi inkuiri dalam 
melaksanakan pembelajaran dan pada 
penyelidikan sains lebih menekankan siswa 
aktif dengan memperhatikan kebutuhan siswa, 
kecakapan, dan minat siswa (Schmidt, 2003).

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
menuntut guru IPA merubah paradigma 

pembelajaran dari teacher centered menjadi 
student centered, pembelajaran hafalan 
menjadi menemukan sendiri konsep IPA, 
untuk anak usia SD diharapkan dalam 
pembelajaran  suasana  menyenangkan/belajar 
sambil bermain. Model pembelajaran yang 
dapat mengakomodasi pergeseran paradigma 
tersebut adalah model pembelajaran 
konstruktivis dan kolaboratif/kooperatif, yaitu 
pembelajaran inkuiri dan kooperatif TGT. 

Guru diharapkan dapat merealisasikan 
pembelajaran yang lebih  menekankan pada 
proses. Pembelajaran yang mampu memberi 
kesempatan kepada siswa untuk belajar 
mencari, menemukan, menyimpulkan, dan 
mengkomunikasikan sendiri berbagai 
pengetahuan, nilai-nilai dan pengalaman yang 
dibutuhkan siswa melalui  kegiatan 
pembelajaran yang melibatkan siswa secara 
aktif (Sulistyorini, 2007).  

  Kegiatan pembelajaran inkuiri 
terbimbing merupakan kegiatan pembelajaran 
menekankan pada proses IPA. Kegiatan 
pembelajaran ini  melibatkan siswa aktif untuk 
menemukan sendiri konsep IPA dan 
mengembangkan kreativitas belajar siswa. 
Kegiatan pembelajaran inkuiri terbimbing 
diawali guru melontarkan masalah kemudian 
dipecahkan oleh siswa, dalam pemecahan 
masalah guru memberi  tuntunan atau 
petunjuk, siswa dibimbing ketika melakukan 
penemuan konsep dan selanjutnya siswa 
menentukan kesimpulan sementara (Kellough, 
1993). Langkah pembelajaran model inkuiri 
terbimbing menurut Kinsvatter, Wilen, dan 
Ishler (1996) meliputi identifikasi dan 
penetapan ruang lingkup masalah, 
merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, 
menganalisis dan interpretasi data untuk 
menguji hipotesis, serta menentukan 
kesimpulan. Pembelajaran inkuiri terbimbing 
dapat memberi kesempatan kepada siswa 
memperoleh pengalaman konkret, sehingga 
pembelajaran menjadi menjadi lebih bermakna 
bagi siswa (Twining, 1991).

Hasil penelitian tentang pembelajaran 
inkuiri menunjukkan bahwa pembelajaran 
menggunakan metode diskoveri-inkuiri model 
penemuan terbimbing lebih efektif 
dibandingkan dengan model penemuan 
eksploratorik. Pembelajaran menggunakan 
metode diskoveri-inkuiri model penemuan 
terbimbing lebih efektif bila dibandingkan 
dengan metode ekspositori dalam 
mengembangkan kemampuan analisis dan 
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sintesis (Pujiastuti, 2003). Penelitian Wartono 
(2006) menghasilkan kesimpulan bahwa model 
pembelajaran inkuiri akrab lingkungan di SD 
perkotaan lebih efektif dalam mengembangkan 
keterampilan berfikir dan meningkatkan 
prestasi belajar daripada model pembelajaran 
konvensional. Pembelajaran inkuiri mendorong 
siswa untuk belajar melakukan dan 
mempelajari berbagai keterampilan proses 
(Holil, 2008). 

Pembelajaran kooperatif tipe Teams 
Games Tournaments (TGT) melibatkan siswa 
aktif, mengandung unsur permainan dan 
reinforcement. Aktivitas belajar dengan 
permainan yang dirancang dalam TGT 
memungkinkan siswa lebih rileks dan 
menumbuhkan tanggung jawab, kerja sama, 
persaingan sehat, dan keterlibatan belajar siswa 
secara aktif. Komponen utama TGT meliputi: 
penyajian kelas (Teacher Presentation), 
Games, Tournament, dan penghargaan 
kelompok. Slavin (2008) menambahkan bahwa 
tahap pembelajaran kooperatif TGT meliputi 
presentasi kelas, game, tim, turnamen, dan 
recognisi.

Kelebihan pembelajaran kooperatif tipe 
TGT antara lain: pembelajaran lebih berpusat 
kepada siswa, pembelajaran ini menantang dan 
menyenangkan bagi siswa, proses pem-
belajaran lebih rileks (Chotimah, 2009). 
Kegiatan pembelajaran secara  berkelompok 
untuk memecahkan persoalan dan suasana 
pembelajaran yang menantang namun 
menyenangkan, dengan kegiatan tersebut 
diharapkan dapat mengembangkan 
kemampuan berpikir. Isjoni (2009) 
menambah-kan pembelajaran kooperatif 
merupakan salah satu model pembelajaran 
yang efektif untuk meningkatkan kemampuan 
berpikir, siswa memiliki tanggung jawab 
dalam kelompoknya dan terhadap dirinya 
sendiri dalam mempelajari materi. 
Pembelajaran kooperatif meningkatkan hasil 
belajar, sikap tolong menolong dan perilaku 
sosial. Menurut Hamalik (2008) proses belajar 
berlangsung secara efektif dibawah bimbingan 
guru tanpa tekanan dan paksaan. Belajar 
hendaknya dilakukan dalam suasana yang 
menyenangkan. 

Paradigma baru pembelajaran yang 
menyenangkan yaitu jika siswa dapat 
menikmati dan merasa senang melakukan 
kegiatan pembelajaran dan tidak stress.   
Pembelajaran tersebut menuntut adanya 
kebebasan pembelajaran karena hanya di 

lingkungan alam sekirar dan suasana 
kebebasan tersebut siswa dapat mengukapkan 
makna sebagai hasil dan interpretasinya 
terhadap segala  sasesuatu yang ada di dunia 
nyata (Aswandi, 2009). Slamet (2007) 
menambahkan kerja kelompok, atau kolaborasi 
melalui diskusi kelompok kecil direkomendasi-
kan sebagai strategi yang dapat meningkatkan 
kemampuan berpikir. Lebih lanjut dinyatakan 
bahwa siswa dapat dilatih berpikir secara nalar 
jika diberi pertanyaan-pertanyaan, kecuali 
pertanyaan ingatan, pertanyaan lain jika 
disusun dengan cermat  akan dapat digunakan 
untuk mengembangkan kemampuan berpikir 
siswa, dan hal ini dapat diterapkan di semua 
tingkatan sekolah, termasuk pada siswa SD. 

Berdasarkan uraian di atas maka 
kegiatan pembelajaran inkuiri terbimbing dan 
kooperatif TGT efektif jika dilakukan secara 
berkelompok dalam suasana yang rileks dan 
menyenangkan. Dengan demikian  dipandang 
perlu dikalukan sosialisasi/diklat bagi guru SD 
tentang pembelajaran inkuiri terbimbing dan 
kooperatif TGT untuk selanjutnya diterapkan 
dalam pembelajaran dengan harapan dapat 
meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di 
SD. 

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
kuantitatif karena dalam penelitian ini 
mendiskripsikan atau mengungkapkan apa 
yang ada mengenai kondisi atau keadaan dan 
semua informasi data diwujudkan dalam 
bentuk kuantitatif atau angka. Waktu penelitian 
dilakukan selama 1 bulan yaitu pada bulan juli-
agustus 2010 dengan mengambil lokasi di 
seluruh SD di kota wates Kulon Progo, 
Subyek penelitian 25 orang guru SD kelas V di 
kota wates Kulon Progo. 

Teknik pengumpulan data 
menggunakan kuesioner. Teknik analisis data 
yang dipergunakan adalah deskriptif 
kuantitatif dengan persentase rumus yang 
digunakan adalah perbandingan antara jumlah 
skor hasil penelitian dengan jumlah skor total 
yang diharapkan  dikalikan 100%

Penelitian ini bermaksud mengetahui 
profil guru  kelas V SD di kota Wates 
Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya 
menawarkan  strategi pembelajaran untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran IPA bagi 
siswa SD. 
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HASIL

Berdasarkan hasil survei tentang profil guru 
IPA kelas V SD di Kota Wates Kabupaten 
Kulon Progo diperoleh informasi bahwa guru 
IPA sebagai guru kelas sebanyak  88%, Guru 
bidang studi 12%.  Tingkat  pendidikan guru 
dan Program Studi Yang ditempuh adalah 24% 
lulusan S1 PGSD, 40% lulusan S1 yang bukan 
PGSD, 32% lulusan D2 PGSD, dan 4% lulusan 
SPG. Guru-guru yang menempuh Program 
studi bukan PGSD meliputi lulusan sarjana 
(S1) Pendidikan Sejarah, Pendidikan Agama 
Islam/terbiyah, Pertanian, Ilmu Pendidikan, 
Administrasi Pendidikan, dan Bimbingan 
konseling. Mengenai jenjang pendidika dan 
Program Studi yang ditempuh oleh guru IPA 
kelas V SD selengkapnya dapat dilihat pada 
Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Jenjang Pendidikan dan Program 
  Studi yang Ditempuh

Jenjang 
Pendidikan/ 
Prodi

Frekuensi Frekuensi 
(%)

S1PGSD 6 24
S1 Bukan PGSD 10 40
D2 PGSD 8 32
SPG 1 4
Total 25 100

Pengalaman mengikuti Pendidikan dan 
Latihan (Diklat), seminar/lokakarya   yang ada 
kaitannya dengan pembelajaran IPA selama 3 
tahun terakhir ditemukan sebanyak 76% belum 
pernah mengikuti diklat/seminar/lokakarya dan 
24% pernah mengikuti diklat/seminar/ 
lokakarya sebanyak 1-3 kali. Data hasil survei 
dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Pengalaman Guru Mengikuti 
              Diklat/Seminar/Lokakarya
Diklat/Seminar
/Lokakarya

Frekuensi Frekuensi 
(%)

Belum pernah 
ikut

19 76

1-3 kali 6 24
Total 25 100

Gambaran umunm pembelajaran yang 
dilakukan oleh guru SD dalam mengajar IPA 
adalah pada kegiatan awal guru membuka 
pelajaran dengan tanya jawab atau cerita 
singkat. Pada kegiatan inti dilakukan  
demonstrasi, tanya jawab , ceramah dan 
diskusi. Sedangkan dalam mengakhiri 

pelajaran guru menutup pelajaran dengan 
pemberian tugas atau evaluasi lisan. Mengenai 
gambaran umum pelaksanaan pembelajaran 
IPA SD kelas V dapat dibaca pada Tabel 3 
berikut

Tabel 3. Gambaran Umum Pelaksanaan   
              Pembelajaran IPA
Kegiatan 
Pembela-
jaran

Indikator F F (%)

Membuka Selalu 24 96
pelajaran Kadang-

kadang
1 4

Tdk Pernah 0 0
Cara Pertanyaan 13 52
membuka Tugas 4 16
pelajaran Cerita 

Singkat
6 24

Lainnya 2 8
Kegiatan Eksperimen 8 32
inti Demonstrasi 19 76

Tanya jawab 18 72
Ceramah 13 52
Diskusi 12 48
Penemuan 2 8

Menutup  selalu 22 88
Pelajaran Kadang-

kadang
3 12

Cara
menutup 

Pemberian 
Tugas

11 44

Pelajaran Evaluasi 
Lisan

11 44

Kesimpulan 
guru

5 20

Kesimpulan 
guru-siswa

10 40

Evaluasi 
Tulis

3 12

Lainnya 1 4

Dari hasil survei ditemukan beberapa guru  
mengungkapkan   mengalami  kesulitan  dalam 
Menyiapkan peralatan untuk praktik dan 
memahami materi pelajaran, mereka juga 
mengalami kesulitan dalam memusatkan 
perhatian siswa, mengelola kelas, dan 
menggunakan peraga KIT IPA

Dalam melaksanakan kegiatan 
pembelajaran guru juga melakukan evaluasi 
atau memberikan soal tes kepada siswa. Soal –
soal yang diberikan berupa  soal-soal obyektif 
atau subyektif.  Soal tes obyektif yang 
diberikan oleh guru berbentuk pelihan ganda, 
sedangkan tes subyektif berbentuk isian 
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singkat atau uraian. Guru juga melakukan 
evaluasi proses. Namun demikian  rata-rata 
dalam mengevaluasi proses masih kurang 
tepat, mereka mengevaluasi proses melalui tes 
tulis, ulangan, tanya jawab, atau evaluasi lisan, 
berupa pertanyaan  yang ada kaitannya  dengan 
materi pelajaran. Jawaban tersebut mencapai 
52% guru. Sedangkan 24% guru menjawab 
evaluasi dilakukan dengan  Melihat kinerja 
siswa pada saat proses pembelajaran atau 
melalui keaktivan siswa. Gambaran mengenai 
evaluasi yang dilakukan oleh guru kepada 
siswa disajikan pada tabel  4 berikut.

Tabel 4. Evaluasi yang Dilakukan dalam 
               Pembelajaran 
Evaluasi Indikator F F (%)
Tes Obyektif 25 100

Subyektif 17 64
Guru 
mengevaluasi

Ya 19 76

proses Tidak 3 12

Tidak 
menjawab

3 12

Nilai 
dipertimbangan 

Ya 9 36

Dalam rapot Tidak 3 12

Berdasarkan hasil survei terungkap 
Permasalahan  guru terkait dengan 
Perencanaan pembelajaran,  rata-rata guru 
merasakan kesulitan untuk menentukan metode 
yang tepat, menentukan indikator, 
mempersiapkan / penguasaan materi pelajaran. 
Mereka menyampaikan Solusi yang dilakukan 
adalah melalui musyawarah dengan teman 
guru pada saat kegiatan kelompok kerja guru 
(KKG) maka permasalahan tersebut dapat 
terpecahkan..
Permasalahan yang berkaitan dengan media 
pembelajaran, guru menyatakan  di sekolah 
tidak ada media 40%,  Kurang dapat 
menggunakan media 16%, , media kurang 40% 
selebihnya  tidak menjawab (kosong) 4%.

Pemahaman guru tentang pembelajaran 
inkuiri terbimbing, guru yang sudah mengenal 
inkuiri terbimbing  36%, belum atau tidak 
mengenal inkuiri terbimbing sebanyak 60%, 
guru yang tidak menjawab 4%. Guru yang 
mengetahui kelebihan/kelemahan inkuiri 
terbimbing sebanyak 16%, yang tidak tahu 
kelebihan/kelemahan 72%, yang tidak 
menjawab 12%. Sedangkan mengenai 
penerapan  inkuiri terbimbing baru 12 % guru 

yang menerapkan dalam pembelajaran IPA, 
76% belum menerapkan pembelajaran inkuiri 
Terbimbing, tidak menjawab 12%. Gambaran 
pemahaman guru dan penerapan inkuiri 
terbimbing dalam pembelajaran IPA SD 
disajikan pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Gambaran Pembelajaran Inkuiri 
              Terbimbing
Pembelajaran 
Inkuiri 
Terbimbing

Indikator F F (%)

Guru Mengenal Ya 9 36
inkuiri Tidak 15 60
terbimbing Tidak 

menjawab
1 4

Guru 
mengetahui 

Tahu 4 16

Kelebihan/Kele
mahan

Tidak 
tahu

18 72

Tidak 
menjawab

3 12

Guru Ya 3 12
menerapkan Tidak 19 76

Tidak 
menjawab

3 12

Pemahaman guru tentang pembelajaran 
kooperatif, dari hasil survei guru yang sudah 
mengenal pembelajaran kooperatif sebanyak  
36%, yang belum/tidak mengenal  
pembelajaran kooperatif, 64%.  Mengenai 
kelebihan atau kelemahan pembelajaran 
kooperatif, terdapat 32 % guru sudah 
mengetahui kelebihan/kelemahan  
pembelajaran kooperatif, 64% tidak 
mengetahui kelebihan/kelemahan, selebihnya 
8% guru tidak menjawab pertanyaan. 
Penerapan pembelajaran kooperati , ada 20% 
guru sudah menerapkan dalam pembelajaran, 
72% belum menerapkan, dan 8% tidak 
menjawab.  Gambaran pemahaman guru dan 
penerapan pembelajaran kooperatif dapat 
dibaca pada Tabel 6 berikut.
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Tabel 6. Gambaran Pembelajaran 
               kooperatif  
Pembelajaran 
Kooperatif

Indikator F F 
(%)

Mengenal 
Pemb. 

Ya 9 36

Kooperatif Tidak 16 64
mengetahu 
Kelebihan/

ya 8 32

kelemahan Tidak 16 64
Tidak 
menjawab

2 8

Menerapkan Ya 5 20
Dalam Pemb. Tidak 18 72

Tidak 
menjawab

2 8

pembelajaran kooperatif Teams games
Tournaments (TGT). Jawaban guru mengenai 
pembelajaran kooperatif TGT adalah guru 
yang sudah mengenal  pembelajaran kooperatif 
TGT baru 8%, yang belum/tidak mengenal 
pembelajaran kooperatif TGT   92% . Guru 
yang sudah tahu kelebihan/kelemahan 
pembelajaran kooperatif TGT  2%, 
belum/tidak tahu 92%. 100% guru belum 
pernah menerapkan pembelajaran tersebut.
Gambaran pemahaman guru serta penerapan 
pembelajaran kooperatif TGT dapat dibaca 
pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Pembelajaran kooperatif TGT
Pembelajaran 
Kooperatif TGT

Indikator F F(%)

Mengenal 
Kooperatif TGT

Ya 2 8

Tidak 23 92
Tahu Kelebihan/ Ya 2 8
kelemahan Tidak 23 92
Menerapkan Ya 0 0

Tidak 25 100

Pengembangan keterampilan proses IPA.   
Guru yang sudah mengetahui pengertian 
keterampilan proses baru 40%,  yang belum 
mengetahui/mengenal tentang keterampilan 
proses IPA 60%. Guru yang mengetahui 
kelebihan memberdayakan keterampilan 
proses IPA  baru ada 24%, Sebanyak 56% guru 
belum mengetahui kelebihannya, dan 20 % 
guru tidak menjawab . Terdapat 12% guru tahu 
kelemahan memberdayakan keterampilan 
proses IPA, dan yang belum mengetahui 
kelemahannya 84%, sedangkan 4% guru tidak 
menjawab pertanyaan. Untuk pemberdayaan 

keterampilan proses dalam pembelajaran IPA 
terdapat  36% guru yang memberdayakan 
keterampilan proses IPA, 48% tidak 
memberdayakan, dan 16% tidak menjawab
pertanyaan. Untk lebih jelasnya gambaran
pemahaman guru mengenai keterampilan 
proses dan pemberdayaannya disajikan pada  
Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Keterampilan Proses IPA
Keteampilan 
Proses IPA

Indikator F F (%)

Guru tahu 
Keterampilan 

ya 10 40

proses Tidak 15 60
Guru tahu Ya 6 24
kelebihan Tidak 14 56

- 5 20
Guru tahu Ya 3 12
kelemahan Tidak 21 84

- 1 4
Guru Ya 9 36
Memberdayakan Tidak 12 48

- 4 16

Berdasarkan hasil survei mengenai 
kemampuan berpikir siswa baru 8% guru yang 
mengetahui tentang kemampuan berpikir, 92% 
belum mengetahui pengertian kemampuan 
berpikir. Demikian juga mengenai kelebihan 
memberdayakan kemampuan berpikir siswa 
baru  ada 8% guru yang mengetahui 
kelebihannya, 92% guru belum mengetahui 
kelebihannya. Untuk kelemahannya jika 
memberdayakan kemampuan berpikir siswa 
100% guru belum/tidak tahu kelemahannya.  
Dari guru yang mengisi kuesioner  ditemukan 
8% guru memberdayakan kemampuan berpikir 
siswa, 92% tidak memberdayakan kemampuan 
berpikir siswa, dan 4% guru tidak menjawab 
pertanyaan. 4% guru mengetahui cara 
mengukur kemampuan berpikir, 96% guru 
tidak mengetahui cara mengurnya.  Gambaran 
mengenai pemahaman guru tentang 
kemampuan berpikir siswa dan penerapannya 
dalam pembelajaran disajikan pada Tabel 10 
berikut. 
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Tabel 9. Kemampuan berpikir siswa
Keampuan 
Berpikir siswa

Indikator F F (%)

Guru tahu 
pengertian 

Tahu 2 8

kemampuan 
berpikir

Tidak 
Tahu

23 92

Guru 
mengetahui

Tahu 2 8

Kelebihan Tidak 
tahu

23 92

Guru 
mengetahui 

Tahu 0 0

Kelemahan Tidak 
Tahu

25 100

Guru 
Memberdayakan 

Ya 2 8

Tidak 23 92
Mengetahui 
cara mengukur 

ya 1 4

kemampuan 
berpikir  

Tidak 24 96

PEMBAHASAN

Dari data yang diperoleh mengenai profil guru 
SD diperoleh informasi bahwa rata-rata guru 
IPA SD adalah guru kelas  sebanyak 88%, 
guru bidang studi 12%. Guru yang mengajar 
IPA di kelas V SD rata-rata  berpendidikan 
Sarjana (S1)  namun kurang sesuai dengan 
bidang keahliannya, diikuti  lulusan D2 
PGSD, dan ada beberapa guru lulusan S1  
PGSD relevan dengan bidang keahliannya.
Hal ini menunjukkan bahwa dalam 
melaksanakan kegiatan pembelajaran  masih 
ada beberapa guru yang  belum memenuhi 
persyaratan/tuntutan profesi sebagai guru SD. 
Pengalaman guru  mengikuti diklat untuk 
menambah wawasan atau pengembangan diri 
untuk memenuhi tugas profesi masih 
memprihatinkan. Hal ini terlihat dari sejumlah 
guru yang mengisi kuesioner sebanyak 76% 
belum pernah mengikuti diklat yang berkaitan 
dengan pembelajaran IPA selama 3 tahun 
terakhir. Kenyataan tersebut  mengakibatkan 
wawasan dan pengalaman guru dalam 
melakukan pembelajaran khususnya untuk 
melakukan inovasi pembelajaran masih minim. 
Kreativitas guru dalam menciptakan 
pembelajaran yang menarik, menantang, dan 
menyenangkan sesuai dengan perkembangan 
intelektual siswa SD yang mana diharapkan 
siswa dapat belajar sambil bermain juga sangat 

kurang dan perlu dikembangkan melalui 
kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan inovasi 
pembelajaran, khususnya yang sesuai untuk 
anak usia SD.

Gambaran umum pelaksanaan 
pembelajaran yang dilakukan oleh guru
menunjukkan bahwa   guru dalam mengajar 
pada kegiatan awal membuka pelajaran dengan 
tanya jawab ataucerita singkat.  Kegiatan inti 
dilakukan  demonstrasi, tanya jawab , ceramah 
dan diskusi. Sedangkan dalam mengakhiri 
pelajaran guru menutup pelajaran dengan 
pemberian tugas atau evaluasi lisan. Kegiatan 
pembelajaran ini mengindikasikan bahwa guru 
sebagai pelaksana pembelajaran. Dalam 
melaksanakan pembelajaran guru kurang 
memberi kesempatan kepada siswa untuk 
terlibat aktif agar siswa memperoleh 
pengalaman konkrit melalui observasi 
lingkungan atau kegiatan penyelidikan, 
sehingga pembelajaran masih terkesan pada 
teacher centered. Dengan demikian 
pembelajaran menjadi kurang menarik , 
kurang menantang, dan kurang menyengkan, 
dan siswa merasakan sulit untuk memahami 
materi pelajaran.

Pemahaman guru tentang pembelajaran 
inkuiri terbimbing, dari hasil survei ditemukan 
sebanyak  36% guru sudah mengenal 
pembelajaran inkuiri terbimbing, 60% belum 
mengenal inkuiri terbimbing. Terdapat 16% 
guru belum mengetahui kelebihan/kekurangan 
inkuiri terbimbing, yang tidak mengetahui 
kelebihan/kekurangan sebanyak 72%,  dan 
juga masih ada sebanyak 76% guru dalam 
mengajar belum menerapkan pembelajaran 
tersebut. 

Data tersebut  menunjukkan bahwa 
pemahaman guru tentang pembelajaran inkuiri 
terbimbing masih kurang. Guru kurang  dapat 
memahami kemanfaatan inkuiri terbimbing 
jika diterapkan dalam pembelajaran IPA di SD.  
Kenyataan ini menunjukkan bahwa tuntutan 
standar pendidikan bagi guru SD dalam 
mengajar belum terpenuhi.  Dalam Standar 
Pendidikan disebutkan bahwa guru diharapkan 
dalam melaksanakan pembelajaran IPA supaya 
menerapkan  strategi inkuiri. Pembelajaran 
inkuiri terbimbing merupakan kegiatan 
pembelajaran menekankan pada proses IPA. 
Kegiatan pembelajaran inkuiri terbimbing 
diawali guru melontarkan masalah kemudian 
dipecahkan oleh siswa, dalam pemecahan 
masalah guru memberi  tuntunan atau 
petunjuk, siswa dibimbing ketika melakukan 
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penemuan konsep dan selanjutnya siswa 
menentukan kesimpulan sementara (Kellough, 
1993). 

Kegiatan pembelajaran melalui inkuiri 
terbimbing menjadikan siswa memperoleh 
pengalaman konkret. Hal ini sesuai dengan 
perkembangan intelektual siswa SD bahwa 
dalam belajar masih memerlukan bantuan 
media konkret agar mudah memahami meteri 
pelajaran. Pembelajaran yang memberi 
pengalaman  langsung/konkret kepada siswa  
dapat mengembangkan aspek kognitif, juga 
sikap seperti kerja sama, tenggang rasa, mau 
menerima pendapat pihak lain, bertanggung 
jawab, jujur, dan sebagainya, di samping itu 
aspek psikomotor juga berkembang menjadi 
lebih baik. Dengan demikian penerapan 
pembelajaran inkuiri terbimbing dapat 
mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan 
psikomotor bagi siswa.  Beberapa kelebihan 
inkuiri menurut Jufri (2009): a) siswa yang 
belajar menggunakan Pembelajaran berbasis 
inkuiri memperoleh skor keterampilan 
berpikir kritis 10,3% lebih tinggi dari siswa 
yang diberikan pelajaran dengan pembelajaran 
bukan berbasis inkuiri, b) pembelajaran 
bebasis inkuiri terbukti dapat membantu upaya 
membangun paradigma pembelajaran 
konstruktivistik yang memberikan perhatian 
kepada aspek berpikir dan keterlibatan 
pengalaman langsung siswa dalam proses 
pembelajaran, sehingga dapat menjadi model
pembelajaran IPA-Biologi yang efektif untuk 
mengembangkan keterampilan berpikir kritis. 

Pemahaman guru tentang pembelajaran 
kooperatif. Dari hasil survei ditemukan baru 
ada 36% guru yang memahami pembelajaran 
kooperatif, 64% belum bengenal pembelajaran 
kooperatif. Guru yang sudah mengetahui 
kelebihan atau kekurangan pembelajaran 
kooperatif sebanyak 32%. Guru yang pernah 
menerapkan pembelajaran kooperatif 16%, 
sedangkan untuk pembelajaran kooperatif 
Teams Games Tournaments (TGT) baru 8%  
yang mengenal, 92% belum mengenal 
pembelajaran kooperatif TGT. Demikian juga 
yang mengenal kelebihan/kekurangan
membelajaran kooperatif TGT  baru 8%, dan 
100% guru belum pernah menerapkan 
pembelajaran tersebut. 

Dari data yang ada menunjukkan bahwa 
para guru SD di Kota Wates masih sangat 
minim pengetahuan/pengalaman tentang 
pembelajaran kooperatif. Apalagi untuk 
pembelajaran kooperatif model TGT, sehingga 

belum ada guru yang menerapkan
pembelajaran ini di SD. Dengan kenyataan ini 
diperlukan sosialisasi atau diklat bagi guru SD 
tentang pembelajaran kooperatif TGT, untuk 
selanjutnya diterapkan oleh guru dalam 
pembelajaran IPA SD. Pembelajaran 
kooperatif TGT mengkondisikan siswa aktif 
saling memberi dan mendukung dalam kerja 
kelompok untuk menuntaskan materi. Menurut 
Ibrahim et al., (2000) model pembelajaran 
kooperatif dikembangkan untuk mencapai tiga 
tujuan pembelajaran, yaitu hasil belajar 
akademik, penerimaan terhadap keragaman, 
dan pengembangan keterampilan sosial. 

Komponen pembelajaran kooperatif 
TGT yaitu: 1) presentasi kelas, 2) teams, 3) 
games, 4) tournament, 5) teams recognize. 
Pembelajaran kooperatif TGT dapat 
memotivasi belajar siswa. Kegiatan ini 
menantang dan  menyenangkan, pembelajaran 
kooperatif TGT dapat diterapkan pada 
berbagai jenjang pendidikan. Penerapan 
pembelajaran kooperatif TGT dapat 
meningkatkan keterampilan proses IPA siswa 
(Heuser, 2005).

Kelebihan pembelajaran Kooperatif 
tipe TGT antara lain: pembelajaran berpusat 
kepada siswa, pembelajaran ini menantang 
tetapi menyenangkan bagi siswa, proses 
pembelajaran lebih rileks (Chotimah, 2009).

Pengembangan keterampilan proses 
IPA berdasarkan data hasil survei   baru 40% 
guru yang mengenal tentang keterampilan 
proses IPA, 60% belum negenal dan dalam 
pembelajaran baru 36% guru yang
memberdayakan keterampilan proses. Data ini 
menunjukkan pesih perlu ditingkatkan 
pemahaman guru dan pemberdayaan 
keterampilan proses IPA bagi siswa SD. 

Perkembangan IPTEKS semakin maju 
dengan pesat, maka untuk mengimbangi 
kemajuan tersebut guru perlu menerapkan 
strategi pembelajaran yang dapat melatih siswa 
untuk dapat menemukan sendiri ilmu 
pengetahuan. Di samping itu pengembangan 
keterampilan proses IPA pada siswa SD untuk 
melatih kemampuan berpikir siswa, 
kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan 
berkreasi. Kemampuan tersebut dilatihkan 
dengan tujuan agar siswa mampu memecahkan 
permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan 
sehari-hari.

Pemahaman guru tentang kemampuan  
berpikir , dari hasil survei ditemukan baru 8%  
guru yang mengetahui pengertian  tentang 
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kemampuan berpikir siswa, 92% tidak 
mengetahui.  Guru yang mengetahui kelebihan 
memberdayakan kemampuan berpikir siswa 
juga baru 8%. Selebihnya 92% guru belum 
mengetahui kelebihannya.  Dan 100 % guru 
belum mengetahui kelemahan/kekurangannya 
memberdayakan kemampuan berpikir siswa. 
yang memberdayakan kemampuan berpikir 
siswa ada 8% guru dan 4% guru mengetahui 
cara mngukur kemampuan berpikir siswa..

Kemampuan berpikir tersebut dilatihkan 
dengan harapan dapat memengembangkan 
kemampuan  siswa untuk berpikir  secara 
nalar,   memecahkan permasalahan yang 
dihadapi secara logis melalui latihan 
menganalisis, menilai, dan berkreasi (Tohir, 
2009). Semakin banyak pengalaman maka 
skema berpikir seseorang semakin ditantang, 
dapat dikembangkan (Suparno, 2001). 
Zubaidah (2010) menambahkan telah terbukti 
kemampuan seseorang untuk dapat berhasil 
dalam kehidupannya antara lain ditentukan 
oleh keterampilan berpikirnya, terutama dalam 
memecahkan masalah kehidupan yang 
dihadapinya. 

KESIMPULAN

1. Guru IPA kelas V SD  di KotaWates sebagai 
guru kelas 88%. Jenjang pendidikan guru SD 
sebagian guru berpendidikan S1 Namun dari 
Program Studi yang kurang  relevan dengan 
bidang keahliannya 40%, lulusan D2 PGSD 
32%.  Dalam mengajar guru sebagai pelaksana 
pembelajaran, yang dilakukan dalam mengajar 
IPA adalah   demonstrasi, tanya jawab, 
ceramah, dan diskusi

2. Pemahaman guru tentang pembelajaran inkuiri 
terbimbing  dan kooperatif  TGT masih 
kurang, guru jarang/belum menerakpan 
pembelajaran tersebut dalam pembelajaran IPA 
di SD.

3. Penerapan Pembelajaran inkuiri terbimbing 
dan kooperatif TGT mengembangkan  kualitas 
pembelajaran IPA SD. Pembelajaran ini 
mengembangkan aspek kognitif, afektif dan 
psikomotor. Pembelajaran ini menarik, 
menantang, tetapi juga menyenangkan, sesuai 
dengan hakikat  pembelajaran IPA, 
perkembangan intelektual siswa, dan sesuai 
dengan kemajuan IPTEKS yang semakin pesat. 

4. Keterbatasan pengalaman dan wawasan guru 
tentang pembelajaran IPA SD  mengakibatkan 

guru dalam mengajar kurang memberdayakan 
keterampilan proses IPA dan kemampuan 
berpikir siswa.

SARAN

1. Berdasar hasil survei  masih ada beberapa 
guru yang berpendidikan sarjana (S1) dari 
prodi yang kurang relevan dengan bidang
keahliannya dan D2 PGSD maka 
disarankan para guru dalam mengikuti studi 
lanjut pada prodi yang relevan dengan 
bidang keahliannya.

2. Perlu sosialidasi atau dilakukan diklat bagi 
guru khususnya Guru  kelas V SD, materi 
diklat ada kaitannya dengan pembelajaran 
IPA SD yang berkualitas.

REKOMENDASI 

Berdasarkan sajian materi ini 
direkomendasikan  untuk melakukan penelitian 
pembelajaran IPA yang berkualitas yang  
dapat mengembangkan keterampilan proses 
IPA  dan kemampuan berpikir siswa melalui 
pembelajaran yang menekankan siswa aktif 
untuk melakukan penemuan konsep dalam 
suasana yang menyenangkan.
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