
 

 
 
 
 
 
 

BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 
 
 
A. Profil SD Negeri 06 Metro Barat 
 
 

SD Negeri 06 Metro Barat terletak di jalan Jendral Sudirman No. 14 Ganjar 

Agung Kota Metro.  Pada periode ini SD Negeri 06 Metro Barat dipimpin oleh 

Bapak Jamaluddin, S.Pd.I sebagai kepala sekolah dibantu oleh 27 tenaga 

pengajar/guru dan 6 orang staf (TU, penjaga sekolah, penjaga perpustakaan 

dan satpam) dengan jumlah siswa untuk tahun ajaran 2009/2010 adalah 519 

siswa, dengan rincian 225 siswa perempuan dan 264 siswa laki-laki. 

 
B. Hasil 
 
 

Pembelajaran IPA di SD Negeri 06 Metro Barat setiap pekannya dilaksanakan 

selama 6 x 35 menit.  Di kelas Va pembelajaran IPA dilaksanakan 4 kali 

pertemuan yaitu setiap hari Senin jam ke 1, hari Kamis jam ke 3, hari Jum’at 

jam ke 3-4, dan hari Sabtu jam ke 3-4.  Pembelajaran IPA dalam penelitian ini 

dilaksanakan mulai tanggal 26 Februari s.d 29 Maret 2010 yang terdiri dari 3 

siklus dan alokasi waktu disesuaikan dengan banyaknya sub materi yang 

diajarkan. 

 



 

Penelitian ini mengamati aktivitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

dengan menggunakan model Inkuiri.  Serta kinerja guru dalam mengelola 

pembelajaran dengan menggunakan model inkuiri. 

 
1. Siklus I 

1.1 Perencanaan 

 
Pada siklus I materi pembelajarannya adalah “Gaya”.  Kegiatan diawali 

dengan pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran secara kolaboratif 

partisipatif antara guru dengan peneliti.   

 
Pada tahap pertama, guru memberikan apersepsi dengan menghubungkan 

antara materi pembelajaran dan pengetahuan awal yang dimiliki siswa. 

Apersepsi yang diberikan adalah guru menunjukan kepada siswa dua buah 

kantung yang masing-masing berisi sebuah benda (kantung A berisi 

magnet dan kantung B berisi sepotong besi), guru mendemonstrasikan 

kedua benda dalam kantung secara bergantian didekatakan pada sebuah 

penjepit kertas yang terbuat dari logam. Setelah itu guru mengajukan 

pertanyan dari fenomena yang telah ditampilkan.  Pertanyaan yang 

diberikan yaitu mengapa benda dikantung A dapat menarik penjepit kertas 

yang terbuat dari logam? dan mengapa benda dikantung B tidak dapat 

menarik penjepit kertas yang terbuat dari logam? (karena  benda di 

kantong A adalah magnet).  Kemudian guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 
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Tahap kedua, siswa merumuskan masalah berdasarkan fenomena yang 

disampaikan.  Setelah penyampaian apersepsi guru mendemonstrasikan 

magnet didekatkan dengan sebuah logam (logam tertarik magnet) dan 

dengan cara yang sama, menganti logam itu dengan pensil atau pulpen 

milik salah satu siswa (pensil/pulpen tidak tertarik oleh magnet). Dari 

demonstrasi tadi guru bertanya kepada siswa “Apakah magnet dapat 

menarik semua benda? 

 
Tahap ketiga, dari rumusan masalah ini, siswa merumuskan hipotesis atau 

jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Tahap 

keempat, untuk membuktikan jawaban sementara/hopotesis dari siswa, 

siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil (dalam satu kelompok 

terdiri dari 4-5 orang), setelah kelompok terbentuk diberikan alat peraga 

dan lembar kerja kelompok (LKK) untuk mencari dan membuktikan 

kebenaran dari jawaban sementara/hipotesis mereka.  Data yang diperoleh 

dari pengumpulan data lalu dianalisis untuk menguji hipotesis guna 

menentukan jawaban.  Kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya 

berdasarkan argumentasi, akan tetapi harus didukung oleh data yang 

ditemukan. 

 
Tahap kelima, siswa membaca data dari percobaan yang telah dilakukan, 

setelah membaca data baru merumuskan kesimpulan dari 

percobaan/eksperimen yang telah dilakukan.  Kesimpulan dari percobaan 

adalah Magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam 

tertentu (benda magnetik). 
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Pada akhirnya dari hasil eksperimen dan diskusi, siswa akan memperoleh 

konsep-konsep yang relevan dari materi yang dipelajari.  Selanjutnya pada 

kegiatan akhir, guru memberikan penguatan dan melakukan tes formatif 

untuk melihat tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang 

disampaikan.  Pada akhir siklus dilakukan refleksi oleh semua tim peneliti 

untuk mengkaji proses pembelajaran yang telah dilakukan guru dan 

mengkaji aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung, sebagai acuan 

dalam membuat rencana tindakan pembelajaran baru pada siklus 

berikutnya. 

 
1.2 Pelaksanaan 

 
Pembelajaran IPA pada siklus I dilaksanakan 4 kali pertemuan.  Pertemuan 

pertama dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 26 Februari 2010, 

pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2010, 

pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 05 Maret 2010, 

dan pertemuan keempat dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 

2010.  Pertemuan pertama dilaksanakan dalam waktu 2 x 35 menit, 

dihadiri 33 siswa terdiri dari 18 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan.  

Pertemuan ini dilaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran siklus I pertemuan 1.  Materi yang dibahas adalah gaya 

magnet.  Selama pembelajaran berlangsung, dilakukan pengamatan 

aktivitas siswa, dengan menggunakan lembar observasi aktivitas siswa 

yang sudah dipersiapkan, serta pengamatan kinerja guru oleh peneliti. 
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Pertemuan kedua dilaksanakan dalam waktu 2 x 35 menit, dihadiri 33 

siswa terdiri dari 18 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan.  Pertemuan 

ini dilaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran siklus I 

pertemuan 2. Materi yang dibahas adalah gaya magnet. Selama 

pembelajaran berlangsung, dilakukan pengamatan aktivitas siswa dengan 

menggunakan lembar observasi aktivitas siswa yang sudah dipersiapkan, 

serta pengamatan kinerja guru oleh peneliti. 

 
Pertemuan ketiga dilaksanakan dalam waktu 2 x 35 menit, dihadiri 32 

siswa terdiri dari 18 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan.  Satu orang 

siswa tidak hadir karena sakit.  Pertemuan ini dilaksanakan sesuai dengan 

rencana pelaksanaan pembelajaran siklus I pertemuan 3.  Materi yang 

dibahas adalah gaya gesek.  Selama pembelajaran berlangsung, dilakukan 

pengamatan aktivitas siswa dengan menggunakan lembar observasi 

aktivitas siswa yang sudah dipersiapkan, serta pengamatan kinerja guru 

oleh peneliti. 

 
Pertemuan keempat dilaksanakan dalam waktu 2 x 35 menit, dihadiri oleh 

32 siswa yang terdiri dari 18 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan.   

Satu orang siswa tidak hadir karena sakit.  Pada pertemuan ini 40 menit 

pertama dipakai untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan 

RPP siklus I pertemuan 4 dengan materi yang dibahas adalah gaya 

gravitasi, 30 menit terakhir dilakukan tes formatif 1 dengan materi ’Gaya’ 

(gaya magnet, gaya gesek, dan gaya gravitasi), sebagai data hasil belajar 

siswa siklus I. 
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1.3 Hasil Tindakan 

a. Aktivitas Belajar Siswa Siklus I 

 
Aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan 

model inkuiri diamati menggunakan lembar observasi yang telah 

dipersiapkan oleh peneliti.  Data aktivitas siswa pada siklus I dapat 

dilihat pada Tabel 6 selengkapnya pada Lampiran 1 dan Lampiran 4. 

 
Tabel 6.  Data aktivitas belajar siswa siklus I 

No Aspek Yang Diamati Nilai Rata-Rata Kategori 
1 Aktivitas siswa dalam 

kelompok 
42,9 Cukup Aktif 

2 Partisipasi siswa 53,1 Cukup Aktif 
3 Motivasi dan semangat 46,1 Cukup Aktif 
4 Interaksi antar sesama siswa 43,7 Cukup Aktif 
5 Interaksi siswa dengan guru 85,9 Sangat Aktif 
 Rata-Rata 54,3 Cukup Aktif 

 

Berdasarkan Tabel 6, terlihat bahwa aktivitas siswa dalam 

pembelajaran dengan menggunakan model inkuiri pada siklus I secara 

keseluruhan terkategori cukup aktif,  yaitu nilai rata-rata aktivitas 

siswa untuk seluruh aspek yang diamati adalah 54,3. 

 
Tabel 7.  Data persentase aktivitas seluruh siswa pada siklus I  

Rentang Nilai Kategori Jumlah Siswa Persentase 
(%) 

          > 80 Sangat Aktif 0 Siswa 0  
60 – 79 Aktif 8 Siswa 25  
40 – 59 Cukup Aktif 24 Siswa 75  
20 – 39 Kurang Aktif 0 Siswa 0  

          < 20 Sangat Tidak Aktif 0 Siswa 0  
Jumlah - 32 Siswa 100  
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Berdasarkan Tabel 7, tampak bahwa aktivitas siswa yang diamati pada 

empat pertemuan adalah sebesar  0 % siswa sangat aktif,  25 % siswa 

aktif atau sebanyak 8 orang siswa, 75 % siswa cukup aktif atau 

sebanyak 24 orang siswa, 0 % siswa kurang aktif dan 0 % siswa sangat 

kurang aktif.  Terlihat hanya 25 % siswa atau hanya 8 orang siswa 

yang tergolong aktif.  Kurangnya aktivitas siswa ini kemungkinan 

disebabkan guru kurang optimal membimbing siswa untuk berdiskusi 

dengan kelompok dan mengelola siswa dalam belajar. 

 
b. Hasil belajar siswa pada siklus I 

 
Data hasil belajar siswa pada siklus I dapat dilihat pada Tabel 8 dan 

data ketuntasan belajar siswa siklus I dapat dilihat pada Tabel 9 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 7  

 
Tabel 8.  Data hasil belajar siswa siklus I 

Hasil Belajar Kategori Jumlah Siswa Persentase (%) 

80-100 Baik Sekali 1 Siswa 3,12  
66-79 Baik 3 Siswa 9,38  
56-65 Cukup  6 Siswa 18,75  
40-55 Kurang  18 Siswa 56,25  
30-39 Gagal 4 Siswa 12,50  

Jumlah  - 32 Siswa 100  
 

Berdasarkan Tabel 8, tarlihat bahwa nilai yang didapatkan dari hasil 

tes formatif siswa yang dilakukan pada akhir siklus I yang diperoleh 

dari 32 siswa adalah sebesar 3,12 % siswa atau 1 siswa memperoleh 

kategori nilai baik sekali, sebesar 9,38 % siswa atau 3 siswa 
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memperoleh kategori nilai baik, sebesar 18,17 % siswa atau 6 siswa 

memperoleh kategori nilai cukup, sebesar 56,25 % siswa atau 18 siswa 

memperoleh kategori nilai kurang dan sebesar 12,50 % siswa atau 4 

siswa memperoleh kategori nilai gagal.  Nilai rata-rata hasil belajar 

siswa pada siklus I adalah 52,2 dengan kategori nilai kurang, secara 

lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 7. 

Tabel  9.  Data ketuntasan belajar siswa siklus I 

Kategori Jumlah Siswa Persentase (%) 
Tuntas 10 Siswa 31,25  
Belum Tuntas 22 Siswa 68,75  
Jumlah 32 Siswa 100  

 

Berdasarkan Tabel 9, terlihat bahwa 10 siswa yang mencapai nilai       

≥ 60 atau 31,25 % siswa tuntas dan 22 siswa yang mendapatkan nilai  

< 60 atau sebesar 68,75 % siswa belum tuntas, dengan kriteria 

ketuntasan minimal yang ditetapkan sekolah untuk kelas V mata 

pelajaran IPA adalah 60.  

 
c. Hasil Pengelolaan Pembelajaran Siklus I 

 
Kinerja guru dalam pembelajaran dengan menggunakan model inkuiri 

diamati menggunakan lembar pengamatan pengelolaan pembelajaran 

yang sudah disiapkan.  Aspek yang diamati adalah persiapan mengajar, 

pendahuluan, kegiatan inti, penutup, dan manajemen kelas.  Data hasil 

pengamatan pengelolaan pembelajaran pada siklus I dapat dilihat 

dalam Tabel 10 dan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 8. 
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Tabel 10. Data hasil pengelolaan pembelajaran pada siklus I 

No 

 

Aspek yang diamati 

 

Pengamatan 

KB CB B SB 

1 Persiapan mengajar 0,00% 13,33% 0,00% 0,00% 

2 Pendahuluan 6,67% 6,67% 0,00% 0,00% 

3 Kegiatan inti 6,67% 26,67% 0,00% 0,00% 

4 Penutup 0,00% 6,67% 0,00% 0,00% 

5 Manajemen kelas 6,67% 0,00% 13,33% 0,00% 

Jumlah 20,00% 53,33% 13,33% 0,00% 

 

Berdasarkan Tabel 10, tampak bahwa pada siklus I kinerja guru 

dengan kriteria baik 13,33 %, cukup baik 53,33 %, dan kurang baik 

20,00 %.  Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti 

terhadap guru mitra terlihat bahwa guru mitra telah melaksanakan 

semua aspek yang diamati.  Tetapi masih ada kekurangan dalam 

pendahuluan mengajar yaitu guru belum menyampaikan tujuan dan 

indikator pembelajaran, guru kurang optimal mengarahkan dan 

membimbing siswa untuk bekerjasama, pengelolaan kelas yang belum 

optimal serta pengelolaan waktu yang belum efisien. 

 
1.4 Refleksi dan Rekomendasi 

a. Refleksi Siklus I 

Berdasarkan hasil tindakan siklus I dan pengamatan peneliti diperoleh 

gambaran secara umum bahwa guru mitra telah berupaya 
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melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model inkuiri 

dengan baik, namun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran.  Adapun kendala-kendala yang ditemukan pada 

siklus I adalah: 

1. Pada pendahuluan, guru tidak menyampaikan tujuan pembelajaran 

dan indikator pembelajaran yang harus dicapai.  

2. Pada kegiatan inti, guru kurang optimal membimbing siswa untuk 

berdiskusi dengan kelompok dan mengelola siswa dalam belajar 

sehingga siswa kurang bekerja sama dengan kelompoknya terlihat 

hanya beberapa siswa saja yang aktif, banyak siswa yang kurang 

berpartisipasi mengerjakan LKK, masih ada siswa yang ribut atau 

tidak memperhatikan pada waktu pembelajaran berlangsung. 

3. Pada kegiatan akhir karena waktu yang tidak memungkinkan, guru 

kurang melakukan penekanan materi sehingga tampak beberapa 

siswa memiliki pencapaian nilai hasil belajar yang didapat masih 

kurang maksimal. 

4. Pengelolaan waktu yang kurang baik. 

 
b. Rekomendasi Perbaikan Rencana Tindakan Siklus II 

 
Berdasarkan hasil refleksi siklus I, direkomendasikan tindakan 

perbaikan untuk siklus II sebagai berikut: 

1. Mempertahankan kinerja yang sudah terlaksana dengan cukup baik 

pada  pembelajaran siklus I. 
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2. Menyampaikan tujuan pembelajaran, agar lebih jelas tujuan yang 

akan dicapai pada setiap pertemuan. 

3. Guru sebaiknya mengarahkan siswa untuk selalu bekerja sama 

dalam kelompoknya untuk berpartisipasi dalam kegiatan praktikum 

dan mengisi LKK. 

4. Memberikan perhatian kepada siswa yang melakukan kegiatan 

tidak relevan dengan pembelajaran, seperti menegur siswa tersebut. 

5. Disetiap akhir pembelajaran guru menegaskan kembali materi yang 

telah diberikan. 

6. Mengelola waktu secara efektif agar tujuan pembelajaran dapat 

dicapai dengan baik.  

 
2. Siklus II 

2.1 Perencanaan 

 
Pada dasarnya tahap demi tahap pembelajaran pada siklus kedua sama 

seperti pada siklus pertama, hanya saja dalam pelaksanaan siklus II ini 

akan diawali dengan perbaikan dari rekomendasi yang dihasilkan pada 

kegiatan refleksi siklus I. Materi pembelajaran pada siklus II adalah 

“Pesawat Sederhana”.  Pada akhir siklus, dilakukan refleksi oleh semua 

tim peneliti untuk mengkaji proses pembelajaran yang telah dilakukan 

guru dan mengkaji aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung, 

sebagai acuan dalam membuat rencana tindakan pembelajaran baru pada 

siklus berikutnya. 
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2.2 Pelaksanaan 

 
Pembelajaran IPA dengan menggunakan model inkuiri pada siklus II 

dilaksanakan sebanyak 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan 

pada hari Jum’at tanggal 12 Maret 2010, pertemuan kedua dilaksanakan 

pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2010, dan pertemuan ketiga  15 Maret 

2010.  Pertemuan pertama dilaksanakan dalam waktu 2 x 35 menit, 

dihadiri 31 siswa terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan.  

Pertemuan ini dilaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran siklus II pertemuan 1.  Materi yang dibahas adalah pesawat 

sederhana.  Selama pembelajaran berlangsung, dilakukan pengamatan 

aktivitas siswa, dengan menggunakan lembar observasi aktivitas siswa 

yang sudah dipersiapkan, serta pengamatan kinerja guru oleh peneliti. 

 
Pertemuan kedua dilaksanakan dalam waktu 2 x 35 menit, dihadiri oleh 31 

siswa yang terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan.   Dua 

orang siswa tidak hadir karena sakit.  Pertemuan ini dilaksanakan sesuai 

dengan rencana pelaksanaan pembelajaran siklus II pertemuan 2.  Materi 

yang dibahas masih pesawat sederhana.  Selama pembelajaran 

berlangsung, dilakukan pengamatan aktivitas siswa, dengan menggunakan 

lembar observasi aktivitas siswa yang sudah dipersiapkan, serta 

pengamatan kinerja guru oleh peneliti.   

 
Pertemuan ketiga dilaksanakan dalam waktu 1 x 35 menit pada hari senin 

tanggal 15 Maret 2010, dihadiri oleh 31 orang siswa yang terdiri dari 16 

siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan.  Dua orang siswa tidak hadir 
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karena sakit.  Pada pertemuan ini dilakukan tes formatif 2 dengan materi 

pesawat sederhana, sebagai data hasil belajar siswa siklus II setelah 

menggunakan pembelajaran dengan menggunakan model inkuiri. 

 
2.3 Hasil Tindakan 

a. Aktivitas Belajar Siswa Siklus II 

 
Aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan 

model inkuiri diamati menggunakan lembar observasi yang telah 

dipersiapkan oleh peneliti.  Data aktivitas siswa pada siklus II dapat 

dilihat pada Tabel 11 selengkapnya pada Lampiran 2 dan Lampiran 5. 

 
Tabel 11.  Data aktivitas belajar siswa siklus II  

No Aspek Yang Diamati Nilai Rata-Rata Kategori 
1 Aktivitas siswa dalam 

kelompok 
45,1 Cukup Aktif 

2 Partisipasi siswa 54,1 Cukup Aktif 
3 Motivasi dan semangat 52,4 Cukup Aktif 
4 Interaksi antar sesama siswa 50,0 Cukup Aktif 
5 Interaksi siswa dengan guru 87,9 Sangat Aktif 
 Rata-Rata 56,7 Cukup Aktif 

 

Berdasarkan Tabel 11, terlihat bahwa aktivitas siswa dalam 

pembelajaran dengan menggunakan model inkuiri pada siklus II secara 

keseluruhan terkategori cukup aktif, yaitu nilai rata-rata aktivitas siswa 

untuk seluruh aspek yang diamati adalah 56,7. 
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Tabel 12. Data persentase aktivitas seluruh siswa pada siklus II 

Rentang Nilai Kategori Jumlah Siswa Persentase 
(%) 

          > 80 Sangat Aktif 0 Siswa 0  
60 – 79 Aktif 13 Siswa 41,93 
40 – 59 Cukup Aktif 18 Siswa 58,07  
20 – 39 Kurang Aktif 0 Siswa 0  

          < 20 Sangat Tidak Aktif 0 Siswa 0  
Jumlah - 31 Siswa 100  

 

Berdasarkan Tabel 12, tampak bahwa aktivitas siswa yang diamati 

pada dua pertemuan adalah sebesar  0 % siswa sangat aktif,  41,93 % 

siswa aktif atau sebanyak 13 orang siswa, 58,07 % siswa cukup aktif 

atau sebanyak 18 orang siswa, 0 % siswa kurang aktif dan 0 % siswa 

sangat kurang aktif.  Terlihat 41,93 % siswa atau 13 orang siswa yang 

tergolong aktif.   

 
b. Hasil Belajar Siswa Siklus II 

 
Data hasil belajar siswa pada siklus II dapat dilihat pada Tabel 13 dan 

data ketuntasan belajar siswa siklus II dapat dilihat pada Tabel 14 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 7.  

 
Tabel 13.  Data hasil belajar siswa siklus I 

Hasil Belajar Kategori Jumlah Siswa Persentase (%) 

80-100 Baik Sekali 4 Siswa 12,90  
66-79 Baik 9 Siswa 29,04  
56-65 Cukup  13 Siswa 41,94  
40-55 Kurang  4 Siswa 12,90  
30-39 Gagal 1 Siswa 3,22  

Jumlah  - 31 Siswa 100  
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Berdasarkan Tabel 13, tarlihat bahwa nilai yang didapatkan dari hasil 

tes formatif siswa yang dilakukan pada akhir siklus II yang diperoleh 

dari 31 siswa adalah sebesar 12,90 % siswa atau 4 siswa memperoleh 

kategori nilai baik sekali, sebesar 29,04 % siswa atau 9 siswa 

memperoleh kategori nilai baik, sebesar 41,94 % siswa atau 13 siswa 

memperoleh kategori nilai cukup, sebesar 12,90 % siswa atau 4 siswa 

memperoleh kategori nilai kurang dan sebesar 3,22 % siswa atau 1 

siswa memperoleh kategori nilai gagal.  Nilai rata-rata hasil belajar 

siswa pada siklus II adalah 63,7 dengan kategori nilai cukup.  

 
Tabel 14.  Data ketuntasan belajar siswa siklus II 

Kategori Jumlah Siswa Persentase (%) 
Tuntas 20 Siswa 64,52  
Belum Tuntas 11 Siswa 34,48  
Jumlah 31 Siswa 100  

 

Berdasarkan Tabel 14, terlihat bahwa 20 siswa yang mencapai nilai     

≥ 60 atau 64,52 % siswa tuntas dan 11 siswa yang mendapatkan nilai  

< 60 atau sebesar 34,48 % siswa belum tuntas, dengan kriteria 

ketuntasan minimal yang ditetapkan sekolah untuk kelas V mata 

pelajaran IPA adalah 60.  

 
c. Hasil Pengelolaan Pembelajaran Siklus II 

 
Kinerja guru dalam pembelajaran dengan menggunakan model inkuiri 

diamati menggunakan lembar pengamatan pengelolaan pembelajaran 

yang sudah disiapkan.  Aspek yang diamati adalah persiapan mengajar, 
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pendahuluan, kegiatan inti, penutup, dan manajemen kelas.  Data hasil 

pengamatan pengelolaan pembelajaran pada siklus II dapat dilihat 

dalam Tabel 15 dan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 9. 

 
Tabel 15. Data hasil pengelolaan pembelajaran pada siklus II 

No 

 

Aspek yang diamati 

 

Pengamatan 

KB CB B SB 

1 Persiapan mengajar 0.00% 0.00% 6.67% 6.67% 

2 Pendahuluan 0.00% 13.33% 0.00% 0.00% 

3 Kegiatan inti 6.67% 20.00% 6.67% 0.00% 

4 Penutup 0.00% 6.67% 6.67% 0.00% 

5 Manajemen kelas 6.67% 0.00% 6.67% 0.00% 

Jumlah 13.34% 40.00% 26.68% 6.67% 

 

Berdasarkan Tabel 15, tampak bahwa pada siklus II kinerja guru 

dengan kriteria sangat baik 6,67 %, baik 26,68 %, cukup baik 40,00 %, 

dan kurang baik 13,34 %.  

 
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap guru 

mitra terlihat bahwa guru mitra telah melaksanakan semua aspek yang 

diamati.  Setelah mengalami refleksi pada siklus I persiapan mengajar 

sudah lebih baik dan tujuan serta indikator pembelajaran sudah 

disampaikan. Tetapi guru masih kurang memotivasi siswa, 

mengarahkan dan membimbing siswa untuk berdiskusi dengan 
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kelompok dan mengelola siswa dalam belajar.  Aktivitas tidak relevan 

dengan pembelajaran siswa sudah mengalami penurunan tetapi masih 

belum maksimal karena masih banyak siswa yang melakukan aktivitas 

tersebut serta pengelolaan waktu yang masih belum efisien. 

 
2.4 Refleksi dan Rekomendasi  

a. Refleksi Siklus II 

 
Berdasarkan hasil tindakan siklus II dan pengamatan peneliti diperoleh 

gambaran secara umum bahwa guru mitra telah berupaya 

melaksanakan kegiatan pembelajaran lebih baik dibandingkan dengan 

siklus sebelumnya. Namun masih ada kekurangan yang harus 

diperbaiki pada siklus selanjutnya.  Adapun kendala-kendala yang 

ditemukan pada siklus II adalah sebagai berikut: 

1. Pada kegiatan inti, guru masih kurang mengarahkan dan 

membimbing siswa untuk berdiskusi dengan kelompok, sehingga 

masih ada siswa yang tidak bekerja sama dengan anggota 

kelompoknya. 

2. Pengelolaan siswa dalam belajar yang dilakukan oleh guru mitra 

masih kurang maksimal.  Hal ini tampak masih ada siswa yang 

mengganggu temannya yang sedang melakukan percobaan dan 

berdiskusi dengan kelompok. 

3. Pengelolaan waktu yang masih kurang baik. 
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b. Rekomendasi Perbaikan Rencana Tindakan Siklus III 

Berdasarkan hasil refleksi siklus III, direkomendasikan tindakan 

perbaikan untuk siklus III sebagai berikut: 

1. Mempertahankan kinerja yang sudah terlaksana dengan cukup baik 

pada pembelajaran siklus I dan siklus II. 

2. Guru sebaiknya mengarahkan siswa untuk selalu bekerja sama 

dalam kelompoknya untuk berpartisipasi dalam kegiatan praktikum 

dan mengisi LKK, agar hasil kerja dapat ditampilkan secara 

maksimal. 

3. Memberikan perhatian kepada siswa yang masih melakukan 

kegiatan tidak relevan dengan pembelajaran dan masih rendah hasil 

belajarnya, seperti menegur siswa tersebut. 

4. Dalam mengelola waktu sebaiknya lebih efektif lagi, agar tujuan 

pembelajaran dapat dicapai dengan baik.  

 
 

3. Siklus III 

3.1 Perencanaan 

 
Begitu juga dengan siklus ketiga.  Tahap demi tahap yang dilaksanakan 

pada siklus III ini pada dasarnya sama seperti pada siklus-siklus 

sebelumnya, hanya saja mengadakan pembaharuan pada kegiatan yang 

dirasakan kurang (refleksi) dari siklus-siklus sebelumnya dan dilakukan 

penekanan atau pemfokusan perhatian pada aspek yang masih rendah 

ketercapaiannya pada siklus-siklus sebelumnya untuk dapat ditingkatkan 

lagi.  Materi pembelajaran pada siklus III adalah “Cahaya”.  Pada akhir 
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siklus, dilakukan refleksi oleh semua tim peneliti untuk mengkaji proses 

pembelajaran yang telah dilakukan guru dan mengkaji aktivitas siswa 

selama pembelajaran berlangsung, sebagai acuan dalam membuat rencana 

tindakan pembelajaran baru pada siklus berikutnya. 

 
3.2 Pelaksanaan 

 
Pembelajaran IPA dengan menggunakan model inkuiri pada siiklus III 

dilaksanakan sebanyak 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan 

pada hari Jum’at tanggal 26 Maret 2010, pertemuan kedua dilaksanakan 

pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2010, dan pertemuan ketiga 

dilaksanakan pada hari senin 29 Maret 2010.  Pertemuan pertama 

dilaksanakan dalam waktu 2 x 35 menit, dihadiri 31 siswa terdiri dari 18 

siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan.  Pertemuan ini dilaksanakan 

sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran siklus III pertemuan 1.  

Materi yang dibahas adalah Cahaya.  Selama pembelajaran berlangsung, 

dilakukan pengamatan aktivitas siswa, dengan menggunakan lembar 

observasi aktivitas siswa yang sudah dipersiapkan, serta pengamatan 

kinerja guru oleh peneliti. 

 
Pertemuan kedua dilaksanakan dalam waktu 2 x 35 menit, dihadiri oleh 31 

siswa yang terdiri dari 18 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan.   Dua 

orang siswa tidak hadir karena sakit.  Pertemuan ini dilaksanakan sesuai 

dengan rencana pelaksanaan pembelajaran siklus III pertemuan 2.  Materi 

yang dibahas masih Cahaya.  Selama pembelajaran berlangsung, dilakukan 

pengamatan aktivitas siswa, dengan menggunakan lembar observasi 
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aktivitas siswa yang sudah dipersiapkan, serta pengamatan kinerja guru 

oleh peneliti.   

 
Pertemuan ketiga dilaksanakan dalam waktu 1 x 35 menit pada hari senin 

tanggal 29 Maret 2010, dihadiri oleh 31 orang siswa yang terdiri dari 18 

siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan.  Dua orang siswa tidak hadir 

karena sakit.  Pada pertemuan ini dilakukan tes formatif 3 dengan materi 

Cahaya, sebagai data hasil belajar siswa siklus III setelah menggunakan 

pembelajaran dengan menggunakan model inkuiri. 

 
3.3 Hasil Tindakan 

a. Aktivitas Belajar Siswa Siklus III 

 
Aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan 

model inkuiri diamati menggunakan lembar observasi yang telah 

dipersiapkan oleh peneliti.  Data aktivitas siswa pada siklus III dapat 

dilihat pada Tabel 16 selengkapnya pada Lampiran 3 dan Lampiran 6. 

 
Tabel 16.  Data aktivitas belajar siswa siklus III 

No Aspek Yang Diamati Nilai Rata-Rata Kategori 
1 Aktivitas siswa dalam 

kelompok 
50.0 Cukup Aktif 

2 Partisipasi siswa 51.6 Cukup Aktif 
3 Motivasi dan semangat 54,1 Cukup Aktif 
4 Interaksi antar sesama siswa 76,6 Aktif 
5 Interaksi siswa dengan guru 87,9 Sangat Aktif 
 Rata-Rata 64,04 Aktif 

 

Berdasarkan Tabel 16, terlihat bahwa aktivitas siswa dalam 

pembelajaran dengan menggunakan model inkuiri pada siklus III 
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secara keseluruhan terkategori aktif, yaitu nilai rata-rata aktivitas siswa 

untuk seluruh aspek yang diamati adalah 64,04.  

 
Tabel 17. Data persentase aktivitas seluruh siswa pada siklus III 

Rentang Nilai Kategori Jumlah Siswa Persentase 
(%) 

          > 80 Sangat Aktif 0 Siswa 0  
60 – 79 Aktif 23 Siswa 74,19 
40 – 59 Cukup Aktif 8 Siswa 25,81  
20 – 39 Kurang Aktif 0 Siswa 0  

          < 20 Sangat Tidak Aktif 0 Siswa 0  
Jumlah - 31 Siswa 100  

 

Berdasarkan Tabel 17, tampak bahwa aktivitas siswa yang diamati 

pada dua pertemuan adalah sebesar  0 % siswa sangat aktif,  74,19 % 

siswa aktif atau sebanyak 23 orang siswa, 25,81 % siswa cukup aktif 

atau sebanyak 8 orang siswa, 0 % siswa kurang aktif dan 0 % siswa 

sangat kurang aktif.  Terlihat 74,19 % siswa atau 23 orang siswa yang 

tergolong aktif.  Aktivitas siswa mengalami peningkatan dari siklus II 

ke siklus III sebesar 32,26 %. 

 
b. Hasil Belajar Siswa Siklus III 

 
Data hasil belajar siswa pada siklus III dapat dilihat pada Tabel 18 dan 

data ketuntasan belajar siswa siklus III dapat dilihat pada Tabel 19 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 7.  
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Tabel 18.  Data hasil belajar siswa siklus III 

Hasil Belajar Kategori Jumlah Siswa Persentase (%) 

80-100 Baik Sekali 15 Siswa 48,38  
66-79 Baik 6 Siswa 19,36  
56-65 Cukup  7 Siswa 22,58  
40-55 Kurang  3 Siswa 9,68  
30-39 Gagal 0 Siswa 0  

Jumlah  - 31 Siswa 100  
 

Berdasarkan Tabel 18, terlihat bahwa nilai yang didapatkan dari hasil 

tes formatif siswa yang dilakukan pada akhir siklus III yang diperoleh 

dari 31 siswa adalah sebesar 48,38 % siswa atau 15 siswa memperoleh 

kategori nilai baik sekali, sebesar 19,36 % siswa atau 6 siswa 

memperoleh kategori nilai baik, sebesar 22,58 % siswa atau 7 siswa 

memperoleh kategori nilai cukup, sebesar 9,68 % siswa atau 3 siswa 

memperoleh kategori nilai kurang dan sebesar 0 % siswa  memperoleh 

kategori nilai gagal.  Nilai rata-rata hasil belajar siswa pada siklus III 

adalah 72,8 dengan kategori nilai baik, secara lengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran 7. 

 
Tabel 19.  Data ketuntasan belajar siswa siklus III 

Kategori Jumlah Siswa Persentase (%) 
Tuntas 25 Siswa 80,65  
Belum Tuntas 6 Siswa 19,35  
Jumlah 31 Siswa 100  

 

Berdasarkan Tabel 19, terlihat bahwa 25 siswa yang mencapai nilai     

≥ 60 atau 80,65 % siswa tuntas dan 6 siswa yang mendapatkan nilai    

< 60 atau sebesar 19,35 % siswa belum tuntas, dengan kriteria 
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ketuntasan minimal yang ditetapkan sekolah untuk kelas V mata 

pelajaran IPA adalah 60.  

 
c. Hasil Pengelolaan Pembelajaran Siklus III 

 
Kinerja guru dalam pembelajaran dengan menggunakan model inkuiri 

diamati menggunakan lembar pengamatan pengelolaan pembelajaran 

yang sudah disiapkan.  Aspek yang diamati adalah persiapan mengajar, 

pendahuluan, kegiatan inti, penutup, dan manajemen kelas.  Data hasil 

pengamatan pengelolaan pembelajaran pada siklus III dapat dilihat 

dalam Tabel 20 dan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 10. 

 
Tabel 20. Data hasil pengelolaan pembelajaran pada siklus III 

No 

 

Aspek yang diamati 

 

Pengamatan 

KB CB B SB 

1 Persiapan mengajar 0.00% 0.00% 6.67% 6.67% 

2 Pendahuluan 0.00% 13.33% 6.67% 0.00% 

3 Kegiatan inti 0.00% 13.33% 6.67% 13.33% 

4 Penutup 0.00% 6.67% 6.67% 0.00% 

5 Manajemen kelas 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 

Jumlah 0.00% 33.33% 26.67% 40.00% 

 

Berdasarkan Tabel 20, tampak bahwa pada siklus III kinerja guru 

dengan kriteria sangat baik 40,00 %, baik 26,67 %, cukup baik 

33,33%, dan kurang baik 0,00 %.  Dengan adanya refleksi dan 
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pelaksanaan rekomendasi perbaikan rencana tindakan dari tiap siklus-

siklus sebelumnya. Pada siklus III ini guru mitra telah melaksanakan 

semua aspek yang diamati dengan cukup baik.  Tujuan dan indikator 

pembelajaran sudah disampaikan, guru mitra sudah cukup baik 

mengarahkan siswa untuk selalu bekerja sama dalam kelompoknya dan 

berpartisipasi dalam kerja kelompok dan mengisi LKK, waktu yang 

tersedia sudah dapat dimanfaatkan dengan cukup baik, sehingga pada 

kegiatan akhir guru dapat melakukan penekanan materi yang 

dipelajari, yang berdampak peningkatan aktivitas dan hasil belajar 

siswa. 

 
3.4 Refleksi dan Rekomendasi  

a. Refleksi Siklus III 

 
Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model inkuiri pada 

siklus III lebih baik dari siklus sebelumnya.  Hal tersebut dapat dapat  

dilihat dengan adanya peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa di 

setiap siklusnya sebagai berikut: 

 
1.  Rata-rata aktivitas belajar siswa meningkat dari siklus ke siklus 

selanjutnya. Rata-rata aktivitas belajar siswa yang diamati selama 

pembelajaran pada siklus I sebesar 54,3 dengan kategori cukup 

aktif.  Persentase rata-rata belajar aktivitas siswa siklus II 

mengalami peningkatan sebesar 16,93 % menjadi 56,7 dengan 

kategori cukup aktif, dan persentase rata-rata aktivitas belajar 
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siswa pada siklus III kembali meningkat sebesar 32,26 % menjadi 

64,04 dengan kategori aktif. 

 
2.  Terjadi peningkatan hasil belajar siswa dari siklus ke siklus 

selanjutnya. Persentase ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I 

sebesar 31,25 % siswa tuntas. Persentase ketuntasan hasil belajar 

siswa pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 64,52 % 

siswa tuntas, sedangkan persentase ketuntasan hasil belajar siswa 

pada siklus III kembali meningkat menjadi 80,65 % siswa tuntas.  

 
Berdasarkan hasil tindakan dan pengamatan pada siklus III, 

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model inkuiri yang 

dilakukan sudah lebih baik dibandingkan siklus sebelumnya.  Dari 

hasil tindakan dan pengamatan di siklus I sampai siklus III, diperoleh 

bahwa secara umum penerapan pembelajaran dengan menggunakan 

model inkuiri cukup baik digunakan sebagai salah satu model 

pembelajaran untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa.  

Melihat hasil tindakan yang telah dilakukan dari siklus ke siklus 

diperoleh bahwa indikator kinerja telah terpenuhi yaitu adanya 

peningkatan aktivitas belajar siswa pada setiap siklus, dan pada siklus 

terakhir ≥ 75 % siswa mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yang ditetapkan sekolah, maka penelitian ini tidak dilanjutkan. 
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C. Pembahasan  

1. Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa  

Aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan model 

inkuiri yang diamati pada penelitian ini untuk setiap siklusnya terdiri dari 

lima aspek yaitu: aktivitas siswa dalam kelompok, partisipasi siswa, 

motivasi dan semangat, interaksi antar sesama siswa, dan interaksi siswa 

dengan guru.  Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan secara umum 

diperoleh gambaran bahwa pada siklus I aktivitas belajar siswa masing-

masing aspek belum dapat merata ke seluruh siswa.   

 
Aktivitas siswa dalam kelompok mendapatkan nilai rata-rata terkecil 

dalam siklus I ini yaitu 42,9.  Nilai ini cenderung kecil karena pada saat 

pelaksanaan kerja kelompok masih ada beberapa siswa yang kurang 

berpartisipasi mengerjakan LKK dan ribut atau tidak memperhatikan pada 

waktu pembelajaran berlangsung, sehingga pada pelaksanaannya terkesan 

hanya beberapa siswa saja yang bekerja secara aktif, seperti terlihat pada 

gambar 2.  Terdapat 13 siswa yang mendapatkan skor 1 dari 32 siswa yang 

diobservasi, karena tidak melaksanakan satupun indikator dari aspek 

aktivitas dalam kelompok yang di dilakukan siswa tersebut. 

 

 

Gambar 2. Aktivitas siswa dalam kelompok pada siklus I 
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Pada aspek kedua, karena rata-rata siswa mengikuti semua tahapan 

pembelajaran sebagai salah satu indikator telah terpenuhi dan 28 siswa 

dari 32 siswa yang diobservasi mendapatkan skor 2, maka aspek 

partisipasi siswa mendapatkan nilai rata-rata 53,1 selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 4.  Motivasi dan semangat mencapai 46,1.  Hal ini 

disebabkan karena siswa kurang tanggap terhadap intruksi yang diberikan, 

sehingga terdapat 10 dari 32 siswa yang diobservasi mendapatkan skor 1. 

Interaksi antar sesama siswa 43,7 ini disebabkan karena masih ada siswa 

yang menggangu temannya pada saat bekerja kelompok. 

 

 

Gambar 3. Interaksi siswa dengan guru pada siklus I 

Interaksi siswa dengan guru mendapatkan nilai rata-rata yang terbesar 

yaitu 85,9. Hal ini dikarenakan 18 siswa dari 32 siswa yang diobservasi 

mendapatkan skor maksimal yaitu 4. Mereka telah memenuhi dan 

melaksanakan tiga indikator yang di observasi untuk aspek interaksi siswa 

dengan guru, ketiga indikator tersebut antara lain adalah melaksanakan 

instruksi/perintah guru, mendengarkan penjelasan, serta menghormati dan 

menghargai guru seperti telihat pada gambar 3.  Nilai rata-rata dari 

keseluruhan Aktivitas belajar siswa tersebut adalah 54,3 dengan kategori 
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cukup baik, selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 4.  Pelaksanaan 

pembelajaran pada pertemuan pertama ini kurang berjalan dengan baik dan 

memerlukan waktu yang cukup lama karena dalam pertemuan pertama ini 

terdapat 3 kegiatan kelompok yang masing-masing kegiatan kelompok 

memerlukan waktu 15 menit sampai dengan 20 menit.  Pada kegiatan 

akhir karena waktu yang tidak memungkinkan, guru kurang melakukan 

penekanan materi. 

 
Kecenderungan yang terjadi pada siklus I nampaknya masih terlihat pada 

siklus II, yaitu adanya pembagian tugas dalam kelompok yang tidak 

dibarengi dengan pemerataan keterlibatan siswa dalam setiap langkah 

kerja yang dilakukan tiap kelompok.  Siswa laki-laki dalam beberapa 

kelompok tidak terlibat aktif dalam pengolahan data, seperti telihat pada 

gambar 4 di bawah ini.  Begitu juga sebaliknya dan hanya siswa yang 

terbilang aktif dan memiliki motivasi ingin tahu saja yang terlihat mencoba 

setiap langkah-langkah kerja sehingga peningkatan nilai aktivitas masing-

masing aspek hanya terjadi pada aspek yang menjadi tugasnya saat 

pelaksanaan kerja kelompok.  

 

 

Gambar 4. Aktivitas siswa dalam kelompok pada siklus II 
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Nilai rata-rata aktivitas siswa dalam kelompok siklus II mengalami 

peningkatan dari siklus I yaitu dari 42,9 menjadi 45,1. Partisipasi siswa, 

sedikit meningkat dari 53,1 pada siklus I menjadi 54,1.  Hal ini disebabkan 

karena siswa yang kurang aktif dalam kelompok pada siklus I mendapat 

teguran dari guru.  Pada siklus II terjadi sedikit peningkatan kuantitas 

keterlibatan mereka dalam kerja kelompok. Partisipasi siswa dalam 

kelompok sudah mulai terlihat, seperti pada gambar 5 di bawah ini. 

 

 

Gambar 5. Partisipasi siswa dalam kelompok pada siklus II  

Aspek motivasi dan semangat mengalami peningkatan dari 46,1 pada 

siklus I menjadi 52,4 pada siklus II begitu juga dengan interaksi antar 

sesama siswa meningkat dari 43,7 pada siklus I menjadi 50,0 pada siklus II 

dan interaksi siswa dengan guru pada siklus II ini mengalami peningkatan 

dari 85,9 pada siklus I menjadi 87,9.  Secara keseluruhan, nilai rata-rata  

aktivitas belajar siswa pada siklus II meningkat dari 54,3 pada siklus I 

menjadi 56,7 pada siklus II ini dengan kategori cukup baik, selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 5. 
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Gambar 6. Aktivitas siswa dalam kelompok pada siklus III 

Aktivitas belajar siswa pada siklus III kembali menunjukkan adanya 

peningkatan dari siklus-siklus sebelumnya.  Hal ini dapat terlihat pada 

pelaksanaan kerja kelompok yang nampaknya siswa sudah mulai terbiasa 

dalam kerja kelompok,  setelah pelaksanaan yang kesekian kalinya dan 

dengan dilaksanakannya secara berturut-turut tiap minggunya seperti yang 

terlihat pada gambar 6 di atas.  Peningkatan tersebut tentunya tidak 

terlepas dari proses evaluasi dan daur ulang dari berbagai kekurangan dan 

kendala yang terjadi pada siklus-siklus sebelumnya.  Sebagai hasil dari 

upaya memperbaiki segala kekurangan tersebut dapat dipaparkan sebagai 

berikut. 

 
Aktivitas siswa dalam kelompok pada siklus III kembali mengalami 

peningkatan.   Nilai rata-rata didapatkan pada siklus I sebesar 42,9; siklus 

II sebesar 45,1; dan siklus III menjadi sebesar 50,0.  Pada siklus I untuk 

aspek aktivitas siswa dalam kelompok terdapat 13 siswa yang 

mendapatkan skor 1 karena tidak melaksanakan satupun indikator dari 

aspek aktivitas dalam kelompok yang di dilakukan, sedangkan pada   

55 



 

siklus III ini sudah cukup baik, hanya terdapat 7 siswa dari 31 siswa yang 

masih mendapat skor 1, selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 6. 

 

 

Gambar 7. Motivasi dan semangat siswa dalam kelompok pada siklus III 

Motivasi dan semangat meningkat dari 46,1 pada siklus I, menjadi 52,4 

pada siklus II kemudian meningkat lagi menjadi 54,1 pada siklus III.  

Antusias/semangat siswa dalam kerja kelompok dan kecerianan siswa 

sebagai indikator dari aspek motivasi dan semangat telah terlaksana dan 

dilaksanakan siswa, sehingga dari siklus I sampai siklus III terus 

meningkat seperti terlihat pada gambar 7 di atas. 

 
Interaksi antar sesama siswa mengalami peningkatan setelah pada siklus I 

didapatkan 42,9; siklus II 50,0; dan pada siklus III didapatkan 76,6.  

Peningkatan ini tergolong drastis karena ketika melakukan pengamatan, 

terlihat hampir seluruh anggota kelompok terlibat dalam mengamati 

percobaan, mereka melakukan proses pengamatan secara bersama-sama  

seperti terlihat pada gambar 8 di bawah ini.   
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Gambar 8. Interaksi antar sesama siswa dalam kelompok pada siklus III 

Interaksi siswa dengan guru pada siklus I mencapai 42,9; siklus II 87,9 dan 

pada siklus III tetap dengan 87,94.  Perkembangan aktivitas belajar siswa 

selama melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model inkuiri 

dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut: 

 

Grafik Aktivitas Belajar Siswa

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5

Aktivitas Belajar Siswa

%
 K

e
te

rc
a
p
a
ia

n

Siklus 1

Siklus 2

Siklus 3

 

Gambar 9.  Grafik data aktivitas belajar siswa. 

Keterangan grafik : 

1 = Aktivitas siswa dalam kelompok 

2 = Partisipasi siswa 

3 = Motivasi dan semangat 

4 = Interaksi antar sesama siswa 

5 = Interaksi siswa dengan guru 
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Dari pembahasan di atas aktivitas siswa mengalami peningkatan dari 

siklus I sampai siklus III.  Rata-rata aktivitas siswa selama pembelajaran 

dari siklus I sebesar 54,3  ke siklus II mengalami peningkatan sebesar 

16,93 % menjadi 56,7 dan dari siklus II ke siklus III kembali meningkat 

sebesar 32,26 % menjadi 64,04.  Dari pengamatan guru mitra dan peneliti, 

aktivitas siswa bila dibandingkan sebelum menggunakan model inkuiri 

maka aktivitas siswa selama proses pembelajaran mengalami peningkatan.  

Hal ini disebabkan banyak melibatkan siswa dalam memahami materi 

pelajaran dengan melakukan percobaan secara langsung untuk menemukan 

suatu konsep.  Peningkatan rata-rata aktivitas belajar siswa selama 

melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model inkuiri dari 

siklus 1 sampai siklus 3, dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut: 
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Gambar 10.  Grafik peningkatan rata-rata aktivitas belajar siswa. 
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2. Peningkatan hasil belajar dan ketuntasan belajar siswa  

Ujian formatif I dilaksanakan pada hari sabtu, 06 Maret 2010, terdapat 1 

siswa yang tidak dapat mengikuti ujian formatif I dikarenakan sakit.  

Dalam Ujian formatis I peneliti memberikan 15 buah soal, 10 pilihan 

ganda dan 5 essay.  Setelah dianalisis kembali ternyata alasan yang 

menyebabkan siswa tidak dapat mengerjakan ujian tersebut dengan baik 

adalah tingkat kesulitan soal yang tidak sebanding dengan waktu yang 

tersedia.  Selain itu, rendahnya nilai rata-rata ujian formatif I juga 

disebabkan validitas soal ujian.  Soal-soal yang diberikan kurang valid, 

setelah dianalisis kembali teryata terdapat 13 siswa yang mendapat nilai di 

bawah KKM menjawab soal yang tergolong sulit dengan benar.  Pada 

ujian formatif ini nilai tertingi mencapai 85 dengan kategori baik sekali, 

sedangkan nilai terendah adalah 20 dengan kategori gagal, selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 7.  Nilai rata-rata ujian formatif I adalah 52,2 

dengan 10 siswa yang mencapai nilai ≥ 60 atau 31,25 % siswa tuntas dan 

22 siswa yang mendapatkan nilai  < 60 atau sebesar 68,75 % siswa belum 

tuntas, dengan kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan sekolah untuk 

kelas V mata pelajaran IPA adalah 60.  

 
Ujian formatif II dilaksanakan pada hari Senin 15 Maret 2010 dengan 

dihadiri 31 siswa, terdapat 2 siswa yang tidak dapat mengikuti ujian 

formatif II dikarenakan sakit.   Soal yang diberikan pada ujian formatif II 

berjumlah 20 buah soal, 15 pilihan ganda dan 5 essay.  Dengan adanya 

peningkatan cara pengelolaan kelas oleh guru dan adanya penanaman 

konsep yang lebih efektif berdampak pada peningkatan nilai rata-rata hasil 
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belajar dari 52,2 pada ujian formatif I menjadi 63,7 pada ujian formatif II 

ini.  Ketuntasan belajar meningkat sebesar 33,27 % setelah dari siklus I 

mendapatkan hasil 31.25 % siswa tuntas menjadi 64, 52 % siswa tuntas 

pada siklus II ini.  Artinya ada 20 siswa atau  64, 52 % siswa tuntas dari 31 

siswa yang mendapatkan nilai ≥ 60 dan 11 siswa atau 34, 48 % siswa 

belum tuntas yang mendapatkan nilai < 60,  dengan nilai tertingi 85 dan 

nilai terendah 32, selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 7. 

 
Ujian formatif III dilaksanakan pada Senin 29 Maret dengan dihadiri 31 

siswa, terdapat 2 siswa yang tidak dapat mengikuti ujian formatif III 

dikarenakan sakit.  Seperti halnya pada siklus II, ujian formatif siklus III 

terdiri dari 20 buah soal, 15 pilihan ganda dan 5 essay.  Pelaksanaan ujian 

berjalan dengan lancar dan waktu yang tersedia dapat termanfaatkan 

dengan baik sehingga sebagian besar siswa dapat menyelesaikan soal 

dengan baik.  Mengingat pemahaman konsep siswa pada siklus ini lebih 

baik, dan dengan adanya penanaman konsep yang dilakukan oleh guru 

menjadikan siswa dapat mengingat pelajaran yang telah didapatkan 

melalui kerja kelompok pada siklus III sehingga siswa dapat mengerjakan 

soal ujian formatif dengan baik.  Nilai rata-rata ujian formatif III sangat 

memuaskan dan menunjukkan peningkatan yang cukup baik bila 

dibandingkan dengan ujian formatif pada siklus-siklus sebelumnya.  Nilai 

rata-ratanya meningkat dari siklus I yang hanya mendapat 52,2; siklus II 

mendapat 63,7; dan siklus III mendapat 72,8.  Hasil tersebut menghasilkan 

25 siswa atau  80,65 % siswa tuntas dan hanya 6 siswa atau hanya 19,35 %  

siswa yang tidak tuntas atau mendapatkan nilai < 60.  Peningkatan hasil 
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belajar siswa tersebut tidak terlepas dari perbaikan pengelolaan 

pembelajaran, pemanfaatan waktu yang lebih baik dan penanaman konsep 

yang lebih baik.  Peningkatan hasil belajar siswa dan persentase ketuntasan 

belajar siswa dapat digambarkan melalui grafik berikut: 
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Gambar 11.  Grafik peningkatan rata-rata hasil belajar siswa setiap siklusnya. 
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Gambar 12.  Grafik persentase ketuntasan belajar siswa setiap siklusnya. 
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3. Deskripsi Pengelolaan Pembelajaran Guru 

 
Pengelolaan pembelajaran dengan menggunakan model inkuiri yang 

dilakukan oleh guru pada saat pembelajaran berlangsung, diamati oleh 

peneliti menggunakan lembar observasi kinerja guru yang terdiri dari 

beberapa indikator antara lain: persiapan guru, pendahuluan, kegiatan inti, 

pelaksanaan kegiatan, penutup dan managemen kelas.  Data hasil 

pengamatan pengelolaan pembelajaran dapat dilihat pada Gambar 13 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 8-11. 
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Gambar 13. Grafik persentase ketercapaian pengelolaan pembelajaran 

Berdasarkan Gambar 13, pada siklus I pengelolaan pembelajaran guru 

cukup baik dengan persentase kriteria kurang baik sebesar 20,00 %, nilai 

ini masih tinggi karena masih banyak kekurangan pada pembelajaran 

siklus I yaitu persiapan mengajar yang belum baik, guru belum 

menyampaikan tujuan pembelajaran, guru kurang memotivasi siswa 

tentang materi yang akan dipelajari sehingga siswa kurang termotivasi 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, guru kurang membimbing siswa 
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untuk berdiskusi dengan kelompok dan mengelola siswa dalam belajar, 

sehingga hanya beberapa siswa saja yang aktif, guru kurang melakukan 

penekanan materi sehingga beberapa siswa masih tampak kebingungan 

dan kurang paham dengan materi yang disampaikan dan berdampak nilai 

hasil belajar yang didapat masih kurang maksimal, serta pengelolaan 

waktu yang kurang baik jadi guru terkesan terburu-buru dalam 

pembelajaran. 

 
Pada siklus II, peneliti mulai memperbaiki kekurangan yang dilakukan 

sebelumnya, persiapan mengajar yang digunakan sudah lebih baik, guru 

sudah bisa mengelola waktu lebih baik daripada siklus I, namun guru perlu 

ditingkatkan lagi dalam memberikan motivasi kepada siswa, mengarahkan 

dan membimbing siswa untuk berdiskusi dengan kelompok dan mengelola 

siswa dalam belajar, ditandai dengan masih banyaknya siswa yang tidak 

aktif saat pembelajaran berlangsung.   

 
Pada siklus III, pengelolaan pembelajaran guru sudah lebih baik, terlihat 

pada grafik, untuk kriteria sangat baik sudah mencapai 40,00 %.  Guru dan 

siswa mulai terbiasa dan semakin baik dalam melaksanakan pembelajaran 

dengan menggunakan model inkuiri.  Guru sudah mampu membimbing 

dan mengarahkan siswa pada saat kerja kelompok, sehingga aktivitas 

siswa dalam pembelajaran meningkat.  Guru juga sudah baik dalam 

menguasai kelas walaupun masih ada siswa yang bersikap tidak relevan 

tetapi tetap mengikuti pembelajaran, guru memberikan perlakuan khusus 
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kepada siswa tersebut seperti diminta menjawab pertanyan-pertanyan dari 

guru baik lisan maupun menuliskannya di papan tulis. 

 
Berdasarkan analisis data dan deskripsi mengenai pengelolaan 

pembelajaran yang dilakukan peneliti, dapat dikatakan bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan model inkuiri dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa. 
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