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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 
 
 

A. Tinjauan Teoretis 

 
1. Inkuiri 
 
 
      Penggunaan suatu strategi pembelajaran merupakan hal yang sangat penting             

      dalam meningkatkan kemampuan siswa dan mengarah pada penguasaan   

      materi. Dalam proses pembelajaran guru harus memiliki strategi agar siswa  

      dapat belajar secara efektif, efisien, dan mengena pada tujuan yang  

      diharapkan. Inkuiri merupakan salah satu strategi pembelajaran yang   

      menekankan pada bermacam-macam kegiatan dalam interaksi belajar  

      mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran bermakna. 

 
      Kardi (2003: 3) menyatakan bahwa: 

                  Inkuiri pada dasarnya dipandang sebagai suatu proses untuk menjawab 
               pertanyaan dan memecahkan masalah berdasarkan fakta dan observasi. 
               Dari sudut pembelajaran, model umum inquiri adalah strategi belajar   
                  mengajar yang dirancang untuk membimbing siswa bagaimana      
                  meneliti masalah dan pertanyaan berdasarkan fakta. 
              
 
      Inkuiri merupakan salah satu strategi belajar mengajar yang menuntut siswa  

      untuk menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah berdasarkan fakta dan   

      observasi. 
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      Roestiyah (1991: 75) menyatakan bahwa: 

       Inkuiri adalah cara guru mengajar yang pelaksanaannya guru memberi 
 tugas meneliti sesuatu masalah di kelas. Siswa dibagi menjadi     
                  beberapa  kelompok, dan masing-masing kelompok mendapat tugas   
                  tertentu yang harus dikerjakan. Kemudian mereka mempelajari,   
                  meneliti atau membahas tugas di dalam kelompok, dan masing-masing   
                  kelompok mendapat tugas tertentu yang harus dikerjakan, lalu dibuat   
                  laporan yang tersusun dengan baik. 
 
 
      Guru dalam menerapkan inquiri di kelas mempunyai peranan sebagai    

      konselor, konsultan, teman yang kritis dan fasilitator. Ia harus dapat    

      membimbing dan mereflesikan pengalaman kelompok, serta memberi  

      kemudahan bagi kerja kelompok.  

 
Menurut Henrichsen & Jarrett (dalam Zulfiani, 2006), menyatakan  

bahwa pada pembelajaran IPA, inkuiri merupakan esensi kegiatan (proses) 

ilmiah (scientific enterprise) dan merupakan suatu strategi pengajaran dan 

pembelajaran sains. Sebagai suatu strategi pengajaran dan pembelajaran, 

inkuiri memiliki karakteristik utama, yakni: 

(1) Adanya koneksi antara pengetahuan pribadi dengan konsensus        
ilmiah, (2) Mendesain eksperimen, (3) Melakukan investigasi  
terhadap fenomena, dan (4) Mengkonstruksi makna dari data dan 
observasi. 

 
 

Karakteristik utama di atas bersifat jelas, dapat diamati (observable), dan 

perilaku-perilakunya dapat diukur (measurable behaviors). 

 
2. Inkuiri Terbimbing 
 
 
      Inkuiri adalah suatu metode yang digunakan dalam pembelajaran fisika dan  

      mengacu pada suatu cara untuk mempertanyakan, mencari pengetahuan,  
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      informasi atau mempelajari suatu gejala.  

 
      Menurut Koes (2003: 12-13) : 

       Lima sifat dari proses inkuiri, yaitu : pengamatan, pengukuran,   
                  eksperimentasi, komunikasi, dan proses-proses mental. 
 
 
      Dalam proses inkuiri terdapat lima sifat yang digunakan dalam pembelajaran   

      fisika. 

 
      Menurut Suryosubroto (2002: 201) menyatakan bahwa: 
 
       Ada beberapa kelebihan pembelajaran inkuiri terbimbing, antara lain:                              

(1) Membantu siswa mengembangkan atau memperbanyak persediaan 
dan penguasaan keterampilan dan proses kognitif siswa. (2) 
Membangkitkan gairah pada siswa misalkan siswa merasakan jerih 
payah penyelidikannya menemukan keberhasilan dan kadang-kadang 
kegagalan. (3) Memberi kesempatan pada siswa untuk bergerak maju 
sesuai dengan kemampuan. (4) Membantu memperkuat pribadi siswa 
dengan bertambahnya kepercayaan pada diri sendiri melalui proses-
proses penemuan. (5) Siswa terlibat langsung dalam belajar sehingga 
termotivasi untuk belajar. (6) Strategi ini berpusat pada anak, misalkan 
memberi kesempatan kepada mereka dan guru berpartisipasi sebagai 
sesama dalam mengecek ide. Guru menjadi teman belajar, terutama 
dalam situasi penemuan yang jawabanya belum diketahui.  

 
 

      Kelebihan pembelajaran inkuiri terbimbing ini berpusat pada siswa artinya,   

      siswa terlibat langsung dalam proses belajar dan siswa secara aktif dalam   

      menemukan sendiri konsep-konsep dengan permasalahan yang diberikan atau  

      dipilih oleh guru. 

 
      Menurut Suryosubroto (2002: 201) menyatakan bahwa: 

       Ada beberapa kelemahan pembelajaran inkuiri terbimbing, antara lain:   
                  (1) Dipersyaratkan keharusan ada persiapan mental untuk cara belajar   
                  ini. (2) Pembelajaran ini kurang berhasil dalam kelas besar, misalnya   
                  sebagian waktu hilang karena membantu siswa menemukan teori-teori   
                  atau menemukan bagaimana ejaan dari bentuk kata-kata tertentu. (3)   
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                  Harapan yang ditumpahkan pada strategi ini mungkin mengecewakan   
                  siswa yang sudah biasa dengan perencanaan dan pembelajaran secara  
                  tradisional jika guru tidak menguasai pembelajaran inkuiri.  
 
 
       Kelemahan inkuiri terbimbing ini siswa belum terbiasa untuk melaksanakan   

       proses pembelajarannya, karena siswa masih terbiasa mengandalkan guru.   

       Tanpa siswa terlibat langsung dan aktif dalam proses belajarnya. 

 
       Langkah-langkah inkuiri terbimbing menurut Memes (2000: 42): 
 
       (1) Merumuskan masalah, (2) Membuat hipotesis, (3) Merencanakan   
                  kegiatan, (4) Melaksanakan kegiatan, (5) Mengumpulkan data, (6)   
                  Mengambil kesimpulan. 
 

 
       Enam langkah pada inkuiri terbimbing ini mempunyai peranan yang sangat  

       penting dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Para siswa akan berperan  

       aktif melatih keberanian, berkomunikasi dan berusaha mendapatkan  

       pengetahuannya sendiri untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Tugas  

       guru adalah mempersiapkan skenario pembelajaran sehingga      

       pembelajarannya dapat berjalan dengan lancar. 

 
       Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa inkuiri   

       terbimbing merupakan salah satu tahapan dalam pembelajaran inkuiri.   

       Dalam pembelajaran inkuiri terbimbing (guided inquiry), siswa  

       mengembangkan cara kerja untuk menyelidiki pertanyaan yang   

       dipilih/diberikan guru. 
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3. Minat Belajar  
 

 
Minat merupakan keinginan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

yang meliputi perasaan senang, perhatian, rasa ingin tahu dan usaha yang 

dilakukan terhadap mata pelajaran fisika. Tanpa adanya minat siswa, maka 

proses pembelajaran tidak akan berlangsung dengan baik. 

 
Slameto (2003: 180) menyatakan bahwa minat adalah suatu rasa lebih suka 

dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. 

Siswa yang memiliki minat terhadap suatu pelajaran, maka siswa tersebut 

cenderung untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pelajaran 

tersebut. 

 
Minat siswa terhadap suatu pelajaran dapat ditingkatkan, karena minat 

merupakan hasil belajar yang menyokong belajar selanjutnya. Hal ini 

didukung oleh Gestalt dalam Slameto (2003: 10) yang menyatakan bahwa 

belajar akan lebih berhasil bila berhubungan dengan minat, keinginan dan 

tujuan siswa. 

 
Menurut Slameto (2003: 180), mengembangkan minat terhadap sesuatu pada 

dasarnya adalah membantu siswa melihat bagaimana hubungan antara materi 

yang diharapakan untuk dipelajarinya dengan dirinya sendiri sebagai individu. 

 
Cara yang paling efektif untuk membangkitkan minat pada suatu subjek yang 

baru menurut Slameto (2003: 180) adalah dengan menggunakan minat-minat 

siswa yang telah ada. 
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Sardiman (2007: 95) menyatakan bahwa: 

 Ada beberapa cara yang dapat dipergunakan untuk membangkitkan    
            minat, antara lain : (1) membangkitkan adanya suatu kebutuhan, (2)   
            menghubungkan dengan persoalan pengalaman lampau, (3) memberi   
            kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik dan (4) menggunakan   
            berbagai macam bentuk mengajar.  
 
 
Pendapat Sardiman di atas didukung oleh Taner & Tanner dalam Slameto 

(2003: 181) menyatakan agar pengajar juga berusaha membentuk minat baru 

pada diri siswa dengan cara memberikan informasi mengenai hubungan antara 

suatu bahan pelajaran dan menguraikan kegunaannya bagi siswa di masa yang 

akan datang. 

 
Roojakkers dalam Slameto (2003: 181) menyatakan bahwa “minat siswa dapat 

ditingkatkan dengan cara menghubungkan bahan pengajaran dengan suatu 

berita sensasional yang sudah diketahui kebanyakan siswa”.  

 
Menurut Slameto, untuk mengetahui minat siswa dalam pembelajaran terdapat 

beberapa indikator, yaitu : perasaan senang, perhatian, rasa ingin tahu dan 

usaha yang dilakukan siswa. 

 
Bloom dalam Sudjana (2001: 22) menyatakan bahwa: 

       Ranah afektif berhubungan dengan sikap dan perasaan seseorang    
            sebagai hasil belajar. Ranah afektif terdiri dari lima aspek, yakni   
            penerimaan (receiving), penanggapan (responding), pengorganisasian   
            (organization) dan penghayatan (internalization). 
 
 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa minat 

adalah hasil belajar yang sesuai dengan ranah afektif yang berisi rasa 

ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas yang meliputi perasaan senang, 
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perhatian, rasa ingin tahu dan usaha yang dilakukan siswa terhadap suatu 

pembelajaran. 

 
Menurut Young (1982: 349) menyatakan bahwa:  

 Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi   
            seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan   
            skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi         
            indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik   
            tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa   
            pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang   
            menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif   
            sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata antara lain : Sangat   
            Setuju, Setuju, Ragu ragu/Netral, Tidak setuju, Sangat Tidak Setuju. 
 
 
Untuk menentukan tingkat minat siswa dalam proses pembelajaran 

menggunakan metode inkuiri terbimbing, digunakan lembar angket minat 

belajar. 

 
Cara membandingkan nilai yang didapat siswa dengan kriteria menurut 

Arikunto (2001: 145) adalah “jika nilai siswa antara 76-100: tinggi, jika nilai 

siswa antara 56-75: sedang, jika nilai siswa kurang dari 56: rendah”. 

       
      Skala Likert digunakan untuk mengukur minat siswa dengan menggunakan   

      pilihan alternatif jawaban sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan  

      sangat tidak setuju. Untuk mengolah data minat siswa digunakan pedoman   

      menurut Arikunto (2001: 145). 

 
4. Aktivitas   
 

Aktivitas merupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang untuk 

mencapai tujuan. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan siswa, maka 
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proses pembelajaran yang terjadi akan semakin baik. Aktivitas belajar 

merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan individu untuk mencapai 

perubahan tingkah laku. Seperti yang diungkapkan oleh Sardiman (2004: 21): 

Pada prinsipnya belajar adalah berubah. Dalam hal ini yang          
dimaksudkan belajar berarti usaha merubah tingkah laku. Jadi belajar 
akan membawa suatu perubahan pada individu-individu yang belajar. 
Perubahan tidak hanya berkaitan dengan penambahan ilmu 
pengetahuan, tetapi juga terbentuk percakapan, keterampilan, sikap, 
pngertian, harga diri, minat, watak, penyesuaian diri. 

 
Tingkat keberhasilan dalam proses pembelajaran bergantung pada diri siswa. 

Berawal dari minat dengan segala aktivitas-aktivitas selama mengikuti 

pembelajaran menjadi salah satu penunjang keberhasilan pembelajaran. Oleh 

karena itu aktivitas siswa perlu diperhatikan sebab hal ini berperan penting 

dalam menentukan prestasi belajar siswa. 

Sardiman (1994: 99) menyatakan bahwa “aktivitas belajar dapat diartikan 

sebagai rangkaian kegiatan fisik maupun mental yang dilakukan secara sadar 

oleh seseorang dan mengakibatkan adanya perubahan dalam dirinya”. 

      Seseorang melakukan aktivitas belajar dalam keadaan sadar baik dalam fisik   

      maupun mentalnya.  

 
      Sanjaya (2007: 132) menyatakan bahwa: 

                  Belajar adalah berbuat, memperoleh pengalaman tertentu sesuai tujuan            
       yang diharapkan. Aktivitas tidak terbatas pada aktivitas fisik, akan   
                  tetapi juga meliputi aktivitas yang bersifat psikis seperti aktivitas   
                  mental. 
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Aktivitas belajar meliputi aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. 

Dalam kegiatan belajar dua aktivitas tersebut saling terkait, sehingga dalam 

pembelajaran peserta didik diharapkan mempunyai keserasian antara aktivitas 

fisik dengan aktivitas mental yang dilakukan sehingga akan menghasilkan 

pembelajaran yang optimal. 

      Diendrich yang dikutip oleh Sardiman (2004: 101) menggolongkan aktivitas    

      sebagai berikut: 

             (1) Visual activities, misalnya: membaca, memperhatikan gambar,  
       demonstrasi, percobaan. (2) Oral activities, misalnya: bertanya,    
                  memberikan saran, mengeluarkan pendapat dan diskusi. (3) Listening   
                  activities, misalnya: mendengarkan uraian, diskusi percakapan. (4)           
                  Writing activities, misalnya: menulis laporan, menyalin. (5) Drawing   
                  activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, diagram. (6) Motor   
                  activities, misalnya: melakukan percobaan. (7) Mental activities,   
                  misalnya: mengingat, menganalisa, mengambil keputusan. (8)   
                  Emotional activities, misalnya: gembira, berani, bergairah. 

 

Seseorang dikatakan aktif belajar jika dalam belajarnya mengerjakan sesuatu 

yang sesuai dengan tujuan belajarnya, memberi tanggapan positif terhadap 

suatu peristiwa dalam proses belajarnya. Berdasarkan pendapat di atas, dapat 

disimpulkan bahwa aktivitas adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh 

seseorang secara sadar yang meliputi kegiatan fisik maupun mental yang 

diharapkan bisa menghasilkan pembelajaran yang optimal.  

      Untuk mengetahui tingkat keaktifan siswa, metode yang digunakan menurut 

      pedoman Memes (2001: 36) adalah ”bila nilai siswa ≥ 75,6, maka   

      dikategorikan aktif, bila 59,4 ≤ nilai siswa < 75,6 maka dikategorikan cukup  

      aktif, bila nilai siswa < 59,4 maka dikategorikan kurang aktif”. 
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5. Hasil Belajar 

 
      Hasil belajar siswa merupakan suatu hal yang berkaitan dengan kemampuan    

      siswa dalam menyerap atau memahami suatu materi yang disampaikan. Hasil  

      belajar siswa diperoleh setelah berakhirnya proses pembelajaran.     

  
      Abdurrahman (1999: 37) menyatakan: 

             Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui   
                  kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari    
                  seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan   
                  perilaku yang relatif menetap.  
 
 

Setelah terjadinya proses belajar mengajar dapat dilihat dari hasil yang dicapai 

siswa. Hasil yang dapat dicapai dari belajar dapat dilihat dari nilai yang 

diperoleh setiap mengikuti tes. Cara memperoleh data hasil belajar dapat 

dilakukan dengan memberikan tes. Cara ini pada umumnya sudah banyak 

dilakukan secara berencana dan sewaktu-waktu menurut kebutuhan yang 

paling memenuhi persyaratan sebagai evaluasi yang baik. 

 
      Menurut Dimyati dan Mudjiono (2002: 3-4) berpendapat bahwa: 
 
       Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan         

tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan                  
proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan     
berakhirnya penggal dan puncak proses belajar. 

 

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa hasil belajar 

merupakan hasil yang diperoleh siswa setelah ia menerima suatu pengetahuan 

yang diwujudkan dalam bentuk skor atau telah mengikuti tes. 
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B.  Kerangka Pemikiran 

Pembelajaran bukanlah proses pemindahan pengetahuan secara langsung dari 

guru ke siswa. Pada proses belajar siswa harus aktif mencari tahu dengan 

membentuk pengetahuannya, sedangkan guru membantu agar proses 

pencarian itu berjalan baik. Belajar sebaiknya dialami melalui perbuatan 

langsung, yang harus dilakukan oleh siswa secara aktif baik individual 

maupun kelompok, dan guru bertindak sebagai pembimbing dan fasilitator. 

Dalam kegiatan pembelajaran di kelas, guru mengutamakan keterlibatan aktif 

siswa secara langsung seperti mendorong siswa mengungkapkan dugaan awal 

dengan cara mengajukan pertanyaan membimbing, eksperimen menggunakan 

media yang secara langsung digunakan oleh siswa, dan melibatkan siswa 

dalam merangkum atau menyimpulkan informasi pesan pembelajaran. Siswa 

akan memperoleh keuntungan jika mereka dapat “melihat” dan “melakukan” 

sesuatu dari pada sekedar mendengarkan ceramah. Guru dapat membantu 

siswa memahami konsep – konsep yang sulit dengan bantuan demonstrasi. 

Tugas guru dalam pembelajaran ini adalah membimbing dan mengarahkan 

siswa dalam suatu kegiatan belajar untuk memecahkan masalah yang 

dihadapinya atau memecahkan sendiri di dalam kelompoknya, bukan 

mengajarkan mereka jawaban dari masalah yang dihadapi tersebut.     

Dalam metode inkuiri terbimbing siswa diberikan kesempatan untuk 

melakukan percobaan untuk memecahkan suatu masalah sehingga siswa 

menemukan sendiri jawaban dari masalahnya tersebut. Melalui  pengalaman 

langsung oleh siswa sendiri memungkinkan mereka menemukan prinsip untuk 
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diri mereka sendiri, dan prinsip itu tidak akan berlalu begitu saja tetapi akan 

bertahan lama untuk diingat. 

Dengan melibatkan siswa secara langsung dalam pembelajaran, seperti siswa 

diajak untuk melakukan penyelidikan, maka proses pembelajaran dengan 

metode inkuiri terbimbing menjadi terpusat pada minat dan aktivitas siswa, 

sehingga dengan meningkatnya minat dan aktivitas siswa maka berdampak 

pula pada peningkatan hasil belajarnya. 
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Gambar 1. Diagram kerangka pemikiran 

 

     Penerapan Metode Inkuiri                                      
        Terbimbing 

Perencanaan 

Melaksanakan 
Pembelajaran 

 

Pengelolaan 
Waktu 

 

Pendahuluan 

Kegiatan 
Inti 

Penutup 

Membimbing siswa 
merumuskan masalah 

Membimbing siswa 
merumuskan hipotesis 

Membimbing siswa 
melaksanakan kegiatan 

Membimbing siswa 
mengumpulkan data 

Membimbing siswa 
mengambil kesimpulan 

Membimbing siswa 
merencanakan kegiatan 

Minat Belajar Siswa 
Meningkat 

Aktivitas Belajar Siswa 
Meningkat 

Hasil Belajar Siswa 
Meningkat 
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C.  Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah adanya peningkatan minat, 

aktivitas dan hasil belajar fisika siswa didalam pembelajaran melalui metode 

inkuiri terbimbing pada materi suhu dan kalor pada kelas X.2 di SMA Bina 

Mulya Bandar Lampung semester genap tahun pelajaran 2009/2010. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


