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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

 Pendidikan merupakan sektor yang paling berpengaruh dalam 

berkembangnya suatu bangsa. Pendidikan berperan serta dalam menciptakan 

generasi baru yang lebih cerdas untuk membebaskan manusia dari ketertinggalan, 

kebodohan, dan kemiskinan. Mulyasana (2011: 13) menyatakan pendidikan 

membantu manusia melakukan proses pembentukan jati diri. Melalui pendidikan 

yang layak diharapkan dapat membentuk manusia Indonesia yang berkualitas dan 

dapat bersaing di dunia global. Pendidikan bukanlah suatu hal yang bersifat 

stastis, melainkan suatu hal yang bersifat dinamis yang menuntut adanya suatu 

perubahan yang terus menerus. Suatu perubahan tidak harus melakukan hal-hal 

yang besar, tetapi dilakukan dari hal yang terkecil terlebih dahulu yaitu dapat 

dapat ditempuh melalui jenjang formal dan non formal.  

 Pendidikan formal yang paling mendasar adalah Sekolah Dasar (SD) yang 

merupakan  pondasi awal pendidikan bagi siswa untuk melanjutkan ke jenjang 

atau ke tahap pendidikan selanjutnya. Pada jenjang SD seorang siswa akan 

memperoleh ilmu pengetahuan, ilmu sosial, ilmu umum, dan juga ilmu agama. 

Selain itu siswa juga akan memperoleh keterampilan dalam bidang membaca, 

menulis, dan berhitung. Pendidikan SD menawarkan berbagai pengetahuan untuk 

ditularkan kepada siswa sebagai ilmu pengetahuan dasar. Ilmu pengetahuan 

tersebut dikemas dalam mata pelajaran, salah  satunya terdapat mata IPA.



2 
 

 
 

         IPA merupakan ilmu yang pada awalnya diperoleh dan dikembangkan 

berdasarkan percobaan (induktif), tetapi pada perkembangan selanjutnya IPA juga 

diperoleh dan dikembangkan berdasarkan teori (deduktif). Ada dua hal yang 

berkaitan yang tidak terpisahkan dengan IPA, yaitu IPA sebagai produk, 

(pengetahuan IPA yang berupa pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 

metakognitif) dan IPA sebagai proses (kerja Ilmiah) (Kemendiknas, 2011).  

Dalam belajar IPA, siswa akan lebih memahami sebuah informasi yang 

didapat jika  dalam pembelajaran dilakukan dengan mengalami secara langsung 

atau menemukan  sebuah  jawaban dengan melalui percobaan, mengamati dan 

menyimpulkan kegiatan yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan Carin dan Sun 

(dalam Trianto, 2007: 100) yang mendefinisikan IPA sebagai Pengetahuan secara 

sistematis dan tersusun secara teratur, berlaku umum (universal), dan berupa 

kumpulan data hasil observasi dan eksperimen.  

IPA menjadi salah satu muatan pelajaran yang sangat penting, karena materi 

IPA berkaitan langsung dengan kehidupan siswa. Tujuan pembelajaran IPA di SD 

adalah untuk memberikan pengalaman kepada siswa dalam merencanakan dan 

melakukan kerja ilmiah untuk membentuk sikap ilmiah, meningkatkan kesadaran 

guna memelihara dan melestarikan lingkungan serta sumber daya alam 

(Depdiknas, 2004). IPA tidak hanya memberikan konsep, tetapi juga melakukan 

kegiatan ilmiah untuk menemukan dan memahami konsep IPA itu sendiri, dimana 

konsep IPA itu sendiri berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Kegiatan 

ilmiah seperti eksperimen atau percobaan menjadi salah satu unsur dalam 
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pembelajaran IPA yang harus dipenuhi. Melalui proses eksperimen atau 

percobaan tersebut diharap dapat menumbuhkan kreativitas siswa.  

Kreativitas sebagai salah satu aspek yang berperan penting dalam prestasi 

belajar anak di sekolah. Hal ini dimaksut untuk meningkatkan potensi anak secara 

utuh bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Munandar (1985) menyatakan kreativitas 

adalah mengoptimalkan otak sebagai sumber utama, sebab kreativitas muncul dari 

interaksi yang luar biasa antara belahan otak kiri dan otak kanan.  Banyak satuan 

pendidikan yang berusaha melakukan perubahan untuk untuk menjadikan siswa 

lebih berkembang dan berkualitas. Perubahan yang dilakukan adalah mulai dari 

pendekatan cara belajar, strategi belajar hingga kurikulum yang selalu berubah-

ubah. Walaupun telah mengalami perubahan, namun pada kenyataannya yang 

ditingkatkan hanyalah  prestasi belajar siswa, hal ini menghambat siswa dalam 

mengembangkan kreativitas siswa melakukan penyelidikan.  

 Seorang guru harus membuat alat peraga yang membuat siswa mudah 

menerima konsep pembelajaran dan dapat membuat siswa aktif dalam berfikir 

kreatif dan memiliki sikap kreatif.  Munandar (1985) mengungkapkan bahwa 

kemampuan kreatif dapat dibangkitkan melalui yang memacu pada lima perilaku 

kreatif yaitu : (1) fluency (kelancaran) berupa kemampuan menemukakan ide-ide 

yang serupa untuk memecahkan suatu masakah, (2) flexibility (keluwesan) berupa 

kemampuan untuk menghasilkan berbagai macam ide guna memecahkan suati 

masalah di luar kategori biasa, (3) originallity (keaslian), berupa kemampuan 

memberikan respon yang unik atau luar biasa, (4) Elaboration (keterperincian), 

berupa kemampuan menyatakan pengarahan ide secara terperinci untuk 
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mewujudkan ide menjadi kenyataan, yang terakhir, (5) sensitivity (kepekaan) 

berupa kepekaan menangkap dan menghasilkan masalah sebagai tanggapan 

terhadap situasi. Perlunya seorang guru yang kreatif yang mampu 

mengembangkan potensi kreatif siswa, karena gurulah yang nanti akan 

berhadapan langsung dan menangani siswa itu sendiri. 

Namun, berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada tanggal 10 Maret 

2018 terdapat beberapa masalah terhadap proses pembelajaran IPA, yaitu (1) 

jarang menerapkan proses pembelajaran yang berbasis kerja ilmiah atau 

praktikum, dalam proses pembelajaran siswa hanya mendengarkan mencatat 

penjelasan dari guru, (2) terbatasnya media pembelajaran yang tersedia dan belum 

pernah menggunakan media secara langsung atau konkret dalam proses 

pembelajaran, (3) antusias siswa dalam pembelajaran IPA masih rendah, (4) 

kreativitas dan keterampilan siswa dalam melakukan percobaan masih rendah,  

Selain itu, menunjukan rendahnya kreativitas siswa dibuktikan di hasil 

prasiklus tentang bepikir kreatif  diukur dengan instrumen tes yang telah peneliti 

lakukan bahwa kreativitas siswa masih rendah. Hal ini terbukti dengan nilai rata-

rata klasikal hasil tes soal kemampuan berpikir keratif kreativitas siswa sebesar 4 

38,78 % yang masuk kriteria rendah, belum mencapai kriteria pada mata 

pembelajaran IPA yakni 69. Dari 30 jumlah siswa kelas IV, sebanyak 19  %  atau 

8 siswa memenuhi krietria  dan 81 % atau 22 siswa belum mencapai kriteria nilai 

pada mata pelajaran IPA. Perolehan nilai rata-rata klasikal pada setiap indikator 

sikap kreatif dalam kemampuan kreativitas siswa yang diujikan masuk dalam 

kriteria kurang baik   
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Hasil wawancara terhadap siswa menunjukkan bahwa sebenarnya menyukai 

pembelajaran IPA dan bersemangat belajar, namun keterbatasan media dan 

kurangnya percobaan yang dilakukan, membuat antusias siswa dalam 

pembelajaran menurun dan mengakibatkan daya ingat siswa menurun. Siswa juga 

tidak berani bertanya maupun mengemukakan hasil suatu percobaan karena 

merasa takut dengan guruny. Salah satu cara mengatasi masalah diatas, agar 

membuat siswa saling berinteraksi, tidak segan mengunkapakan pendapatnya, 

saling membantu dan bertukar pendapat sehingga kemampuan kreativitas siswa 

meningkat adalah dengan menggunakan model pembelajaran.                                      

 Model pembelajaran terdapat banyak jenisnya. Masing-masing jenis model 

pembelajaran mempunyai kekahasan dan sintak model masing-masing. Model 

pembelajaran akan efektif jika ada kecocokan antara model pembelajaran dengan 

materi yang akan diajarkan, sehingga sesuai dengan tujuan pembelajaran 

(Saminanto, 2010: 30). Salah satu model pembelajaran yang inovatif untuk 

meningkatkan kreativitas siswa adalah model pembelajaran inkuiri terbimbing. 

Model pembelajaran inkuiri terbimbing memberi kesempatan kepada siswa untuk 

terlibat aktif di dorong untuk  dalam mencari informasi sebanyak–banyaknya 

melalui percobaan, sehingga pembelajaran menjadi bermakna, dan guru hanya 

memberikan petunjuk – petunjuk seperlunya (Hamalik, 2009) .  

Guru  yang terlibat aktif dalam pembelajaran dapat menunjukan kreativitas 

untuk terus belajar menemukan hal–hal yang baru. Model inkuiri terbimbing 

dapat membentuk dan mengembangkan ”self concept”  pada  diri  siswa,  

sehingga siswa  dapat  mengerti  tentang  konsep dasar  dan  ide-ide  yang  lebih  
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baik, membantu dalam menggunakan ingatan dan  transfer  pada  situasi  proses  

belajar yang  baru,  mendorong  siswa  untuk berpikir,  bekerja  atas  inisiatifnya 

sendiri, bersikap  obyektif,  jujur  dan terbuka,  situasi  proses  belajar  menjadi 

lebih  aktif,  dapat  mengembangkan bakat atau kecakapan individu, memberi 

kebebasan  siswa  untuk  belajar  sendiri (Roestiyah, 2012).  

Model pembelajaran  inkuiri terbimbing  mengarahkan  siswa  agar dapat 

menemukan pengetahuan melalui proses  kerja  ilmiah. Model  ini dapat  

menumbuhkan  dan mengembangkan kreativitas siswa melalui  penerapkan  ilmu  

sains  yang dilakukan  dengan  merencanakan, melakukan  percobaan,  

eksperimen, penelitian, melakukan pengamatan, menganalisis, dan  

menyimpulkan  hasil penelitian.  

Sutiadi (2008) mengemukakan setiap melakukan percobaan mengalami 

peningkatan setelah diterapkan model pembelajaran inkuiri terbimbing. 

Suryobroto (2012) juga sependapat bahwa dengan diterapkanya model inkuiri 

terbimbing membantu siswa dalam mengembangkan atau memperbanyak 

penguasaan keterampilan kreativitas  kognitif siswa. Tidak lain juga  Rini (2009) 

menyatakan bahwa penggunaan model pembelajaran inkuiri terbimbing dalam 

proses pembelajaran IPA lebih efektif, dibandingkan dengan pembelajaran yang 

tidak menggunakan model inkuiri terbimbing. Ketiga hasil penelitian di atas 

menunjukkan bahwa proses pembelajaran menggunakan model inkuiri terbimbing 

dapat meningkatkan kreativitas siswa IPA. 

Proses pembelajaran akan lebih inovatif dan mudah dipahami oleh siswa 

jika ditambah dengan memanfaatkan media pembelajaran. Selain itu, guru tidak 
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perlu banyak bicara mengenai materi, karena sudah di wakilkan oleh media 

pembelajaran tersebut (Hamdani, 2011: 243-244).  Sudjana (2013), berpendapat 

penggunaan benda konkret/nyata di dalam proses belajar mengajar terutama 

bertujuan untuk memperkenalkan suatu unit pelajaran tertentu, proses kerja suatu 

objek studi tertentu atau bagian, serta aspek-aspek lain yang diperlukan.  

Media  konkret itu sendiri termasuk media pembelajaran yang berasal dari 

benda – benda nyata yang banyak dikenal oleh siswa dan mudah di dapatkan, 

benda-benda tersebut dimanfaatkan secara efiesien di dalam kelas. Misalkan 

media benda konkret tentang strukutur pada bunga. Guru membawakan secara 

langsung bunga dan daun tersebut. Siswa disuruh mengamati mulai dari apa saja 

yang ada, atau yang terdapat di dalam bunga tersebut mulai dari kelopak bunga, 

makhkota bunga, benang sari dan sebagainya. Media ini mudah digunakan oleh 

guru dan siswa karena media ini sering di jumpai di lingkungan sekitar.  

Prinsip kemudahaan penggunaan media konkret sebagai bahan 

pengajaran lebih jelas maknanya, sehingga mempermudah siswa untuk menguasai 

dan mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, pembelajaran lebih banyak 

melakukan  kegiatan belajar secara langsung, dan tidak hanya mendengarkan 

uraian pembelajaran, tetapi aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, 

mendemostrasikan, memerankan. Melalui media tersebut, siswa cepat paham 

sehingga kreativitas siswa meningkat. Erowati (2015), dalam penelitianya 

menujukkan penggunaan media  konkret  mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap hasil belajar siswa di kelas 4. Media konkret berpengaruh 

dalam kretivitas siswa, penilitian ini dikuatkan oleh  Syaodih (2003), dalam 
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penelitiannya menunjukkan media benda konkret adalah objek yang 

sesungguhnya  yang  akan  memberikan rangsangan penting bagi siswa dalam 

mempelajari  berbagai hal, sehingga dapat meningkatkan kreativitas siswa. Hasil 

penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh pihak guru dan sekolah dalam 

penggunan dan pemilihan media yang tepat untuk disajikan kepada siswa sesuai 

dengan usia dan karakternya. Melalui model pembelajaran inkuri terbimbing ini 

diharapkan dapat membuat pembelajaran lebih bermakna, sehingga dapat 

meningkatkan kreativitas siswa, terutama pada mata pelajaran IPA.   

Berdasarkan  dari pemaparan di atas, maka peneliti melakukan  penelitian 

dengan Judul “Penerapan model inkuiri terbimbing dalam meningkatkan 

kreativitas berbantuan media  konkret pada mata pelajaran IPA siswa kelas IV SD 

Negeri Sarirejo 04 Pati”. 

1.2 Rumusan Masalah 

   Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing dalam 

meningkatkan keterampilan guru  pada mata pelajaran IPA siswa kelas IV 

SD Negeri Sarirejo 04 Pati tahun ajaran 2017/2018 ? 

2. Seberapa besar peningkatan kreativitas siswa setelah diterapkan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing berbantuan media benda konkret pada 

mata pelajaran IPA siswa kelas IV SD Negeri Sarirejo 04 tahun ajaran 

2017/2018? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang dicapai dalam 

penelitian ini adalah   

1. Untuk mendiskripsikan  penerapan model inkuri terbimbing dalam 

meningkatkan  ketermpilan gruru pada mata pelajaran IPA siswa kelas IV 

SD Negeri Sarirejo 04 Pati tahun ajaran 2017/2018.  

2. Untuk mendiskripsikan seberapa besar peningkatan kreativitas siswa  

setelah diterapkannya model pembeljaran inkuri terbimbing berbantuan 

media benda konkret pada siswa kelas IV SD Negeri Sarirejo 04 Pati tahun 

ajaran 2017/2018. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan 

untuk khasanah ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang pendidikan IPA yang 

berkenaan dengan pengaruh model inkuiri terbimbing terhadap peningkatan 

kemampuan kreativitas siswa pada kelas IV di SD N Sarirejo 04 Pati. 

1.4.2  Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Guru 

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi guru, sebagai refresi dan motivasi 

guru untuk mengembangkan proses pembelajaran dan guru dapat variatif dalam 

menggunakan model pembelajaran, sehingga proses pembelajaran tidak berkesan 

kaku dan monoton. Jadi proses pembelajaran bisa berkesan dan bermakna  

1.4.2.2 Bagi siswa  
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Penelitian ini diharapakan dapat memberikan kemudahan dalam hal 

pemahaman kepada siswa dalam memahami materi yang telah diberikan. Selain 

itu membantu siswa memahami pelajaran IPA kususnya pada materi yang 

berhubungan langsung dengan lingkungan, dan juga menumbuhkan keaktifan, 

sera mempermudah siswa dalam memahami dan menguasai materi. 

1.4.2.3 Bagi sekolah  

Manfaat penelitian bagi sekolah yaitu siswa dapat berperan aktif dalam 

proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan antusias belajar siswa, 

sehingga diharapkan siswa  tidak tertekan dalam proses pembelajaran dan hasil 

belajar pun diharapkan juga meningkat. Dapat disimpulkan akan berdampak 

kepada sekolah sebagai subtansi yang digunakan menjadi tempat proses 

pembelajaran bisa mempunyai lulusan yang unggul dan dapat menjadi pandangan 

baik bagi masyarakat sekitar. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini memiliki batasan–batasan penelitian atau ruang lingkup 

penelitian, yaitu diterapkan pada siswa kelas 4 SD N Sarirejo 04 Pati tahun 

pelajaran 2017/2018. Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD N 

Sarirejo 04 Pati dengan jumlah siswa 30 anak terdiri dari 16 siswa laki laki dan 14 

siswa perempuan. Pada materi pemanfaatan sumber daya alam, dengan 

Kompetensi Dasar (KD) 11.2 menjelaskan hubungan antara sumber daya alam 

dengan teknologi yang digunakan dan (KD) 11.3 Menjelaskan dampak teknologi 

pengambilan terhadap pelestarian lingkungan. Variabel dalam penelitian ini 

adalah peningkatan kreativitas siswa  pada mata pelajaran IPA yang meliputi 



11 
 

 
 

berpikir kreatif, sikap kreatif dan proses  dengan menerapkan model pembelajaran 

inkuiri berbantuan media pembelajaran benda konkret dan keterampilan guru.      

1.6. Definisi Operasional 

       Definisi operasional variabel bertujuan untuk menghindari kesalahan 

pemahaman dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini,maka dari peneliti, 

menjelaskan terlebih dahulu istilah – istilah yang terkandung dalam Penelitian 

Tindakan Kelas ini, sebagai berikut : 

1.6.1 Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

Model  pembelajaran  inkuiri terbimbing  mengarahkan  siswa  agar dapat 

menemukan pengetahuan melalui proses  kerja  ilmiah.  Kebiasaan  bekerja ilmiah 

diharapkan dapat menumbuhkan kebiasaan  berpikir  dan  bertindak  untuk 

merefleksikan penguasaan pengetahuan, keterampilan,  dan  sikap  ilmiah  yang 

dimiliki siswa. Model ini dapat menumbuhkan  dan mengembangkan  sikap 

ilmiah  siswa melalui  penerapkan  ilmu  sains  yang dilakukan  dengan  

merencanakan, melakukan  percobaan,  eksperimen, penelitian,  melakukan  

pengamatan, menganalisis,  dan  menyimpulkan  hasil penelitianya. 

Sintaks pembelajaran inkuiri terbimbing meliputi : Tahap Orientasi yang 

melibatkan siswa untuk diberikan situasi yang didalamnya terdapat permasalahan 

yang harus dipecahkan oleh siswa. Permasalahan tersebut dikaitkan dengan 

kehidupan sehari-hari siswa dan dimasukkan dalam LKS. Tahap merumuskan 

masalah, disini siswa dituntun untuk merumuskan masalah berdasarkan situasi 

yang telah diberikan guru. Tahap merumuskan Hipotesis, pada tahap ini siswa di 

tuntun untuk memberikan jawaban sementara tentang situasi yang telah diberikan 
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guru. Tahap penyelidikan, kegiatan penyelidikan dilakukan untuk membuktikan 

hipotesis dalam kegiatan ini siswa diberi LKS sebagai pedoman dalam melakukan 

penyelidikan. Siswa menggunakan media yang telah disiapkan secara 

berkelompok. Tahap  menyimpulkan, siswa di sini dpat menyimpulkan kegiatan 

yang telah dilakukan selama pratik atau percobaan. Tahap presentasi hasil, setiap 

siswa menyampaikan hasil penyelidikan dan siswa lain memberi tanggapan 

ataupun saran. 

1.6.2 Kreativitas  

Kreativitas merupakan suatu bentuk pemikiran, berusaha membuat 

kombinasi baru, berdasarkan data, informasi, atau unsur –unsur yang ada  dan 

metode atau cara–cara baru dalam menanggapi suatu permasalahan atau 

membentuk artistik–artistik baru.  Kreativitas  menekankan pada kemampuan 

berdasarkan data atau informasi yang tersedia dan memungkinkan menemukan 

jawaban terhadap suatu masalah, di mana penekanannya adalah pada kuantitas, 

ketepatgunaan dan keragaman jawaban. Kreativitas dilihat dari indikatornya 

terdiri dari tiga aspek meliputi aspek kognitif yaitu keterampilan berpikir 

lancar(fluency), berpikir luwes (flexibility), berpikir orisinal (originality), 

memerinci (elaboration) dan menilai (evaluaty). Kedua, aspek afektif atau sikap 

terdiri dari rasa ingin tahu, bersifat imajinatif, merasa tertantang, berani 

mengambil resiko dan sifat menghargai. Ketiga, aspek psikomotorik terdiri dari 

proses dan produk meliputi persiapan, hasil karya dan presentasi.   
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1.6.3 Media  Konkret 

Media benda konkret itu sendiri termasuk media pembelajaran yang 

berasal dari benda – benda nyata yang banyak dikenal oleh siswa dan mudah di 

dapatkan. Media ini sering di jumpai di lingkungan sekitar. Misalnya saja pada 

materi struktur pada bunga. Dalam penggunaan media pada materi struktur bunga, 

siswa disuruh mengamati secara langsung di lingkungan halaman sekolah, dengan 

cara mengamati bunga secara langsung siswa lebih mudah paham dan mudah 

mengingat tentang struktur bunga tersebut. Sesuai dengan prinsip kriteria media 

pembelajaran yang baik.   

1.6.4 Keterampilan Guru 

Keterampilan guru menurut Suyono dan Hariyanto (2011: 212) adalah 

keterampilan dasar yang haru dimiliki oleh seorang guru atau pengajar yang 

terkait dengan seberapa jauh kemampuan guru dalam menerapkan berbagai 

metode mengajar. Keterampilan dasar mengajar seorang guru dapat dikatakan 

sebagai fasilitaor, motivator dan explaine. bagi guru untuk mengembangkan 

pengetahuannya agar tercipta kreativitas siswa yang maksimal. Ada 8 indikator 

dari keterampilan guru yakni, keterampilan bertanya dan mengajukan pertanyaan, 

keterampilan menjelaskan, keterampilan modelling, keterampilan demostrasi, 

keterampilan membangun kolaborasi, keterampilan memberikan penguatan, 

ketermpilan memberikan variasi, dan keterampilan menutup pelajaran    

1.6.5 Sumber Daya Alam  

Sumber daya berdasarkan keterdiaanya di kelompokkan menjadi dua yaitu 

sumber daya alam kekal  dan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Sumber 
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daya alam kekal  seperti sinar matahari, ombak, angin, air terjun dan arus laut 

merupakan sumber daya alam ketersediaan dan. Sumber daya yang tidak dapat 

diperbarui  adalah sumber daya alam yang akan habis apabila digunakan secara 

terus menerus karena terjadi di alam dalam waktu berjuta juta tahun yang lalu. 

Sedangkan dalam pengolahan sumber daya alam diperlukan teknologi. Teknologi 

yang digunakan bisa berupa teknologi sederhana dan teknologi canggih.  

Pemanfaatan sumber daya Alam berdasar teknologi  antara lain dapat berupa 

pembuatan kertas, pembuatan bahan pakaian, pembuatan makanan, pembuatan 

obat-obatan dan pembuatan furniture. Dampak negatif dari perkembangan IPA 

dan teknologi dalam penyalahgunaan SDA adalah Pemborosan sumber daya alam. 

 Pemborosan ini bisa terjadi karena berbagai faktor, mulai dari tidak tahu, 

tidak sadar, dan di sengaja. Misalnya gedung-gedung tinggi membutuhkan 

penerangan meskipun pada siang hari, banyak rumah dan gedung yang 

menggukan AC yang sebenarnya dapat diganti dengan ventilasi yang cukup. 

Pencemaran Lingkungan, pabrik yang mengeluarkan bahan buangan (air limbah) 

di sungai atau laut dapat mengakibatkan pencemaran air. Pabrik yang 

menggunakan mesin yang berbahan dasar minyak bumi, yang pembakaranya tidak 

maksimal mengakibatkan pencemaran udara. Penggunaan pestisida dapat 

menimbulkan penecemaran tanah jika pengguaan tidak tepat. 

 


