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Abstrak 

Keterampilan penyelidikan sederhana merupakan suatu keterampilan memeriksa 

dengan teliti atau mengusut dengan cermat suatu permasalahan yang dibatasi dengan 5 

keterampilan proses IPA. Keterampilan tersebut meliputi keterampilan merumuskan masalah, 

merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran IPA model 

discovery inquiry, keterampilan penyelidikan dan hasil Peningkatan keterampilan 

penyelidikan sederhana siswa kelas IV pada pembelajaran IPA dengan menggunakan model 

discovery inquiry di SDN I Klotok. Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas 

dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Keterampilan penyelidikan sederhana pada tahap pra 

tindakan, siklus I, siklus II dan siklus III mengalami peningkatan. Peningkatan keterampilan 

penyelidikan sederhana dari tahap pra tindakan ke siklus I sebesar 65,%, dari pra tindakan 

sebesar 0% ke siklus I sebesar 70%. Peningkatan keterampilan penyelidikan sederhana dari 

siklus I ke siklus II sebesar 15%, dari siklus I sebesar 70 % ke siklus II sebesar 85% dan 

siklus III sebesar 98%. 

Kata Kunci: Pembelajaran IPA, Keterampilan Penyelidikan Sederhana, Discovery Inquiry 

ABSTRACT 

 Simple inquiry skills are a skill of checking carefully or investigating a problem that is 

limited by 5 science process skills. The five skills include skills in formulating problems, 

formulating hypotheses, collecting data, analyzing data, and making conclusions. The purpose 

of this study is to describe the implementation of science learning discovery inquiry model, 

describe inquiry skills and describe the results of the improvement of simple inquiry skills of 

grade IV students in science learning using discovery inquiry models at SDN I Klotok. This 

research is a classroom action research with a descriptive qualitative approach. Simple inquiry 

skills at the pre-action stage, cycle I, cycle II and cycle III have increased. Improving simple 

inquiry skills from the pre-action stage to the first cycle is 65,%, from pre-action by 0% to 

cycle I by 70%. Improved simple inquiry skills from cycle I to cycle II by 15%, from cycle I 

to 70% to cycle II by 85% and cycle III by 98% 

. 

Key Word: Pembelajaran IPA, Keterampilan Penyelidikan Sederhana, Discovery 

Inquiry 

 

 



Seminar Nasioanal PGSD UNIKAMA 

https://semnas.unikama.ac.id/pgsd/artikel.php 

Vol. 2, Desember 2018 

 

132 

 

PENDAHULUAN 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan hasil kegiatan manusia berupa 

pengetahuan, gagasan, dan konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar yang diperoleh 

dari pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah antara lain penyelidikan, penyusunan, dan 

pengujian gagasan. IPA diperlukan dalam kehidupan siswa untuk memenuhi kebutuhannya 

melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat diidentifikasi.  Mata Pelajaran IPA di SD 

bertujuan agar siswa memiliki kemampuan : 1) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran 

Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaanNya, 

2) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan 

dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, 3) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap 

positip dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, 

lingkungan, teknologi, dan masyarakat, 4) Mengembangkan keterampilan proses untuk 

menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan, 5) Meningkatkan 

kesadaran untuk berperanserta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan 

alam, 6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai 

salah satu ciptaan Tuhan, 7) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA 

sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. 

IPA berhubungan erat dengan teknologi, melalui belajar IPA, teknologi dapat 

ditemukan dan teknologi dapat dijadikan alat untuk mempermudah dalam mempelajari IPA. 

Pengetahuan yang dipelajari dalam IPA berupa fakta, konsep, dan prinsip. Namun 

penyelesaian akhir dari pembelajaran IPA bukan hanya sekedar penguasaan sekumpulan 

pengetahuan tersebut saja tetapi penguasaan keterampilan proses dan  menyelidiki pun juga 

harus dikuasai. 

Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wadah bagi siswa untuk mempelajari diri 

sendiri dan alam sekitar, dan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari. Dalam upaya menanamkan konsep IPA pada siswa tidak cukup 

hanya sekedar ceramah. Pembelajaran akan lebih bermakna apabila siswa diberi kesempatan 

untuk tahu dan terlibat secara aktif dalam menemukan konsep dari fakta-fakta yang dilihat 

dari lingkungan dengan bimbingan guru. Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara 

penyelidikan ilmiah (scientific inquiry) untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja, 

dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup 

(BSNP, 2006). Oleh karena itu, pembelajaran IPA lebih ditekankan pada pemberian 
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pengalaman secara langsung agar siswa lebih mudah memahami apa yang dimaksud dan 

tidak hanya membayangkan pengetahuan secara abstrak. Dalam menerapkan pembelajaran 

IPA melalui pengalaman langsung secara ilmiah, siswa perlu diajak untuk melakukan 

keterampilan proses IPA yang meliputi merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, 

mengumpulkan data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan. Hal tersebut sesuai 

dengan pernyataan Gulo dalam (Trianto, 2009:168-169), bahwa kemampuan yang diperlukan 

untuk pembelajaran inquiry adalah mengajukan pertanyaan atau permasalahan, merumuskan 

hipotesis, mengumpulkan data, analisis data, dan membuat kesimpulan. Keterampilan 

tersebut perlu dilatihkan kepada siswa, agar pengetahuan yang diperoleh siswa dapat lebih 

bermakna dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas dengan pendekatan 

kualitatif deskriptif. Pendekatan  kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif  berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati Bogdan (dalam Moleong, 2007:4). Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). PTK merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar yang 

dilaksanakan guru untuk memecahkan masalah–masalah pembelajaran di kelas. PTK adalah 

bagaimana sekelompok guru dapat mengorganisasikan kondisi praktek pembelajaran mereka, 

dan belajar dari pengalaman mereka sendiri (Wiriaatmadja, 2007:66).  

Rancangan PTK yang digunakan pada penelitian ini menggunakan model  Kemmis 

dan M.C Taggart (dalam Akbar, 2010:28) meliputi empat langkah, yaitu (1) merumuskan 

masalah dan merencanakan tindakan; (2) melaksanakan tindakan sesuai dengan rencana; (3) 

mengamati atau memonitor pelaksanaan tindakan; (4) merefleksi hasil pengamatan sebagai 

dasar untuk merencanakan tindakan selanjutnya. Penelitian ini dilaksanakan di SDN I Klotok 

pada siswa kelas IV pelajaran IPA. Peneliti bertindak sebagai pelaksana tindakan yang 

dibantu guru kelas IV  sebagai observer. Subjek dalam penelitian ini adalah semua siswa 

kelas IV SDN I Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban tahun ajaran 2017/ 2018 

berjumlah 25 siswa.  

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, tes, dokumentasi, dan catatan 

lapangan. Analisis data yang diperoleh harus diuji keabsahannya dengan menggunakan 

teknik triangulasi. Melalui teknik triangulasi dapat digunakan lebih dari satu teknik 
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pengumpulan data yaitu teknik observasi, tes, catatan lapangan, dan dokumentasi. Sehingga 

data yang terkumpul lebih lengkap dan akurat, hal tersebut sesuai dengan pernyataan. 

Analisis diawali dengan mengumpulkan data melalui teknik observasi , tes, 

dokumentasi, dan catatan lapangan. Data yang telah terkumpul kemudian di-pilih data sesuai 

dengan tujuan penelitian. Kemudian data ditulis secara runtut berdasarkan masing-masing 

instrumen pengumpulan data yang digunakan. Langkah selanjutnya yaitu memadukan data 

yang diperoleh dari beberapa instrumen pengumpulan data. Hasil pemaduan data tersebut 

dilakukan agar dapat memperoleh data yang valid dan terpercaya, yang kemudian data 

dianalisis dan disimpulkan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan Pembelajaran dengan Menggunakan Model Discovery Inquiry pada 

Setiap Siklus 

 

Hasil observasi pembelajaran di kelas IV SDN SDN I Klotokyang telah dilakukan, 

menunjukkan bahwa pembelajaran IPA masih menerapkan pembelajaran yang berpusat pada 

guru (teacher centered). Siswa melakukan kegiatan yang diperintah guru, guru belum 

memberikan stimulus kepada siswa untuk mengeluarkan kemampuan yang dimiliki. Siswa 

dibiarkan untuk membangun konsep sendiri tanpa bimbingan guru, padahal konsep yang 

dibangun siswa belum tentu teruji kebenarannya.  

Pelaksanaan pembelajaran IPA dengan menggunakan model discovery inquiry di 

kelas IV SDN I Klotok pada siklus I dengan materi indera pembau. Kegiatan siswa 

mengidentifikasi berbagai bau. Benda yang akan dijadikan objek pengamatan, yaitu berbagai 

rempah-rempah bumbu dapur, minyak telon, dan minyak kayu putih. Siswa ditugasi untuk 

membuat pertanyaan berdasarkan topik permasalahan. Guru menindaklanjuti pertanyaan 

siswa dengan membentuk siswa menjadi beberapa kelompok, masing-masing kelompok 

terdiri dari 4 orang siswa secara heterogen. Masing-masing kelompok mengerjakan soal 

dengan panduan LKS tentang indera pembau.  

Hasil refleksi pada aktivitas siswa di kelas sudah mulai tampak, siswa sudah berani 

bertanya, menjawab pertanyaan, dan melakukan percobaan. Namun masih ada beberapa 

kekurangan yang ditemukan, yaitu siswa belum dapat mandiri karena seluruh kelompok 

bertanya ketika mengerjakan LKS. Siswa belum menguasai penerapan keterampilan 
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penyelidikan sederhana. Siswa masih bingung ketika melakukan percobaan karena mereka 

belum pernah melakukannya sebelumnya. Alokasi waktu yang digunakan melebihi waktu 

yang telah ditentukan, dikarenakan setelah melakukan percobaan siswa tidak langsung 

mengerjakan lembar kerja melainkan bermain dengan alat dan bahan percobaan.  

Kegiatan siklus 2 dengan materi indera pengecap, siswa merespon berbagai rasa dari 

buah yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu rasa buah mangga muda, gula, garam, 

makanan pedas. Hasil observasi menunjukkan bahwa ada beberapa kekuranganyang 

ditemukan yaitu keaktifan siswa masih belum menyeluruh. Siswa sudah tidak bingung ketika 

mengerjakan LKS. Dalam mengerjakan LKS, pengambilan data yang dilakukan siswa sudah 

benar, namun ada kelompok yang pengambilan datanya masih belum ldetail.  kemampuan 

siswa dalam menerapkan keterampillan penyelidikan sederhana masih belum sesuai dengan 

yang diharapkan. 

Kegiatan siklus 3 dengan materi indera peraba. Siswa melakukan penginderaan 

terhadap beberapa permukaan benda yang ada disekitar. Benda tersebut diantaranya batu 

apung, permukaan ubin, bedak tabur. Hasil observasi menunjukkan bahwa pertanyaan yang 

diajukan siswa ketika mengerjakan LKS sudah berkurang. Siswa sudah mulai paham dengan 

tugas yang terdapat pada LKS, walaupun masih ada kelompok yang masih bingung dan 

masih banyak mengajukan pertanyaan. Beberapa kekurangan dalam proses pembelajaran 

yang berlasung diantaranya siswa masih bingung dengan topik permasalahan yang sedang 

dibahas, terdapat 1 kelompok yang hanya diam saja dan tidak mau bertanya padahal mereka 

belum mengerti tugas apa yang akan dikerjakan. Mereka justru bermain mencoret wajah 

teman dengan menggunkan bedak yang telah dibagikan pada kelompok. Siswa masih 

kesulitan dalam menyusun langkah kerja percobaan dan mengerjakan analisis data. Alokasi 

waktu yang digunakan masih melebihi waktu yang ditentukan karena siswa membutuhkan 

waktu lama dalam mengerjakan langkah kerja percobaan dan mengerjakan analisis data.  

Persentase pelaksanaan pembelajaran IPA dengan menggunakan model discovery 

inquiry pada tahap pra tindakan siklus adalah 45 %. Ketika mengerjakan LKS hampir seluruh 

kelompok bertanya kepada guru tentang soal yang terdapat di LKS, siswa masih bingung dan 

belum mengerti maksud soal tersebut, karena guru tidak menjelaskan aspek keterampilan 

penyelidikan sederhana yang terdapat di LKS. Hal tersebut dimaksudkan karena guru ingin 

mengetahui kemampuan awal siswa terhadap keterampilan penyelidikan sederhana, dan 

hasilnya sebagai tolok ukur pada pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 
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Ternyata cara tersebut bukan solusi yang terbaik, seharusnya guru mejelaskan tentang aspek 

keterampilan penyelidikan sebelum siswa mengerjakan tugas berupa LKS. 

Persentase pelaksanaan pembelajaran IPA dengan menggunakan model discovery 

inquiry pada tahap tindakan siklus I mengalami peningkatan sebesar 26%, yaitu dengan 

persentase sebesar 71%. Pada siklus ini guru sudah menjelaskan aspek dalam keterampilan 

penyelidikan sederhana, pertanyaan yang timbul ketika siswa mengerjakan LKS pun sudah 

berkurang walaupun masih banyak siswa yang bertanya. Pertanyaan siswa paling banyak 

yaitu tentang cara menganalisis data. 

Pelaksanaan pembelajaran IPA dengan menggunakan model discovery inquiry di 

kelas IV SDN I Klotok pada siklus II secara umum mengalami peningkatan. Hal tersebut 

dapat diketahui pada persentase pelaksanaan pembelajaran IPA dengan menggunakan model 

discovery inquiry pada tahap tindakan siklus II ini 88%. Persentase pelaksanaan pembelajaran 

IPA dengan menggunakan model discovery inquiry mengalami peningkatan 4%, yaitu 91,7% 

dengan kriteria sangat baik.  

Secara umum terjadi peningkatan dalam pelaksanaan pembelajaran IPA dengan 

menggunakan model discovery inquiry dari tahap tindakan siklus I ke siklus II. Pada siklus I 

persentase pelaksanaan pembelajaran IPA dengan menggunakan model discovery inquiry 

adalah 71%, sedangkan persentase pelaksanaan pembelajaran IPA dengan menggunakan 

model discovery inquiry pada tahap tindakan siklus III adalah 98%. Dengan demikian 

pelaksanaan pembelajaran IPA dengan model discovery inquiry pada setiap siklus mengalami  

peningkatan sebesar 27%.  

Peningkatan tersebut terjadi karena pada setiap pertemuan, guru menyempurnakan 

kegiatan yang belum dilakukan pada pertemuan sebelumnya berdasarkan hasil refleksi pada 

setiap pertemuan. Selain peningkatan dalam pelaksanaan pembelajaran IPA, sikap siswa 

terhadap keterampilan juga dapat meningkat apabila dalam pembelajaran tersebut diterapkan 

discovery inquiry.  

 

B. Keterampilan Penyelidikan Sederhana pada Setiap Siklus 

Keterampilan penyelidikan sederhana siswa dalam pembelajaran IPA dengan 

menggunakan model discovery inquiry pada setiap siklus dapat dilihat dari aktifitas siswa 

dalam pembelajaran dan skor setiap pertemuan pada setiap siklus. Keterampilan penyelidikan 

sederhana meliputi merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, merancang percobaan, 

melakukan percobaan, mengumpulkan data, menganalisis data, menarik simpulan. 
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Berdasarkan keterampilan tersebut, berarti siswa telah menyelidiki dan menemukan sendiri 

pengetahuan melalui model discovery inquiry. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan, 

“pendekatan discovery siswa diarahkan untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari 

serangkaian aktifitas yang dilakukan, sehingga seolah-olah siswa menemukan sendiri 

pengetahuan tersebut” (Asy’ari, Muslichah, 2006:51). 

Skor rata-rata pada tiap pertemuan di siklus I, dan siklus II mengalami peningkatan. 

Peningkatan tersebut diakibatkan perubahan kegiatan guru dalam proses pembelajaran. Pada 

tahap pra tindakan skor rata-rata adalah 0, namun pada siklus I pertemuan ke I telah 

meningkat menjadi 50, pada pertemuan II menjadi 60,3, dan pertemuan III menjadi 70,3. 

Perubahan yang dilakukan guru antara lain memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

membentuk kelompok, melakukan percobaan, membimbing siswa, dan melakukan kegiatan 

penemuan konsep. Sehingga siswa lebih aktif melakukan kegiatan dalam pembelajaran 

dibanding pada tahap pra tindakan. 

Pada tahap tindakan siklus II keterampilan penyelidikan sederhana yang dilakukan 

siswa juga terus meningkat, terbukti pada pertemuan I skor rata-rata keterampilan 

penyelidikan sederhana siswa sebesar 73,4, pada pertemuan II meningkat menjadi 78,5, dan 

pada pertemuan III meningkat lagi menjadi 83,2. peningkatan skor rata-rata tersebut 

dikarenakan adanya perubahan kegiatan yang dilakukan oleh guru dengan adanya bimbingan 

yang terus meningkat pada setiap pertemuan, selain itu kemampuan siswa juga mengalami 

peningkatan karena siswa menjadi lebih mandiri dan terampil ketika melakukan keterampilan 

penyelidikan sederhana. 

Skor pada masing-masing siswa terus mengalami peningkatan. Tidak dijumpai 

penurunan skor pada setiap pertemuan karena terjadi perubahan kegiatan yang didasarkan 

pada kegiatan refleksi. Selain itu kemampuan siswa juga meningkat karena pada setiap 

pertemuan siswa selalu mempraktikkan keterampilan penyelidikan sederhana sehingga 

menjadi semakin terampil. Keterampilan siswa dalam melakukan penyelidikan dapat 

meningkatkan pemahaman siswa tentang IPA karena siswa menemukan sendiri 

pengetahuannya.  Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Schlenker, dalam Joyce dan 

Weil, dalam Trianto (2009:167), menunjukkan bahwa latihan inkuiri dapat meningkatkan 

pemahaman sains, produktif dalam berpikir kreatif, dan siswa menjadi terampil dalam mem-

peroleh dan menganalisis informasi. 
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C. Peningkatan Keterampilan Penyelidikan Sederhana 

Keterampilan penyelidikan sederhana dari tahap pra tindakan, siklus I, dan siklus II 

mengalami peningkatan. Peningkatan keterampilan penyelidikan sederhana dari tahap pra 

tindakan ke siklus I sebesar 70% dengan kriteria baik. peningkatan skor dari skor 0 dengan 

kriteria sangat kurang baik menjadi skor 70% dengan kriteria baik. Seluruh siswa mengalami 

kenaikan skor karena adanya peru-bahan kegiatan pada setiap pertemuan. Siswa menjadi 

lebih aktif karena pada siklus I diterapkan model discovery inquiry sehingga siswa dapat 

menerapkan keterampilan penyelidikan sederhana walaupun belum sepenuhnya diterapkan. 

Sedangkan peningkatan keterampilan penyelidikan sederhana dari siklus I ke siklus II sebesar 

12,9. Peningkatan dari skor 70% dengan kriteria baik menjadi 83,2% dengan kriteria baik. 

Peningkatan tersebut dapat terjadi karena pada pelaksanaan pembelajaran pada setiap 

pertemuan mengalami perbaikan yang didasarkan pada kegiatan refleksi.  

Peningkatan keterampilan penyelidikan sederhana pada tahap pra tindakan, siklus I, 

dan siklus II tersebut membuktikan bahwa penerapan model discovery inquiry dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Karena siswa menyelidiki dan 

menemukan sendiri pengetahuan, sehingga keaktifan siswa dapat meningkat dengan 

sendirinya. Kelebihan dari model model discovery inquiry adalah mampu mengembangkan 

penguasaan keterampilan untuk berkembang dan maju dengan menggunakan potensi yang 

ada pada diri siswa. 

Berdasarkan uraian tersebut maka terbukti bahwa model discovery inquiry dapat 

mneingkatkan keterampilan siswa melakukan penyelidikan sederhana. Hasil temuan lain 

tentang penerapan model discovery inquiry yaitu penelitian yang dilakukan oleh Cahyarini 

(2008:102-103) dengan penerapan model inquiry, prestasi belajar IPA yang berupa 

kemampuan berpikir siswa mengalami peningkatan dari nilai rata-rata 61,55 pada pra 

tindakan, meningkat menjadi 67,39 pada siklus I, dan meningkat lagi menjadi 75,78 pada 

siklus II. 

  

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan model discovery 

inquiry di kelas IV SDN I Klotok Kabupaten Tuban, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Pembelajaran IPA di kelas IV SDN I Klotok kabupaten Tuban pada tahap para tindakan 

belum mencapai keberhasilan, peserntase yang diperoleh pada tahap pra tindakan adalah 45% 

dengan kriteria sangat kurang baik. Keterampilan penyelidikan sederhana pada tahap pra 
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tindakan belum tampak, persentase keterampilan penyelidikan pada pra tindakan adalah 45 

%. Pelaksanaan pembelajaran IPA dengan menggunakan model discovery inquiry pada setiap 

siklus mengalami peningkatan dari siklus I sebesar 71 % ke siklus II sebesar 88% dan siklus 

III 98%. Keterampilan penyelidikan sederhana pada tahap pra tindakan, siklus I, siklus II dan 

siklus III mengalami peningkatan. Peningkatan keterampilan penyelidikan sederhana dari 

tahap pra tindakan ke siklus I sebesar 65,%, dari pra tindakan sebesar 0% ke siklus I sebesar 

70%. Peningkatan keterampilan penyelidikan sederhana dari siklus I ke siklus II sebesar 15%, 

dari siklus I sebesar 70 % ke siklus II sebesar 85% dan siklus III sebesar 98%. 

 

Berdasarkan simpulan di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan 

oleh guru dalam meningkatkan keterampilan penyelidikan sederhana bagi siswa, yaitu: 

1. Dalam melaksanakan pembelajaran, sebaiknya guru memilih model pembelajaran yang 

bisa menstimulus semangat belajar siswa, sehingga siswa tertarik dalam belajar dan aktif  

untuk membangun pengetahuan sendiri tentang suatu materi, dengan harapan 

pengetahuan yang diperoleh siswa dapat lebih bermakna. 

2. Dalam penerapan pembelajaran IPA, hendaknya guru menggunakan model pembelajaran 

yang bisa membuat siswa berperan aktif mencari sendiri penyelesaian dari permasalahan 

yang sedang dibahas, salah satunya yaitu model pembelajaran discovery inquiry agar 

siswa tidak hanya diam, melainkan dapat menyelidiki dan menemukan pengetahuannya 

sendiri. 
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