
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Model Inkuiri 

Inkuiri atau penemuan adalah proses mental dimana siswa mengasimilasi suatu 

konsep atau prinsip, misalnya mengamati, menggolongkan, membuat dugaan, 

menjelaskan, mengukur, dan membuat kesimpulan dan sebagainya (Hamalik, 2001: 

219). Sedangkan menurut Sutrisman (1987: 639), model inkuiri adalah model belajar 

dengan inisiatif sendiri, yang dapat dilaksanakan secara individu atau kelompok kecil. 

Situasi inkuiri yang ideal dalam kelas terjadi, apabila murid-murid merumuskan 

prinsip baru melalui bekerja sendiri atau dalam grup kecil dengan pengarahan 

minimal dari guru. Peran utama guru dalam pelajaran inquiri sebagai moderator. 

 

Pendapat lain dikemukakan oleh Sudjana (2004: 154) bahwa model inkuiri 

merupakan model pengajaran yang berusaha meletakan dasar dan mengembangkan 

cara befikir ilmiah. Tujuan utama model ini untuk memecahkan masalah dengan cara 

berfikir kritis dan logis. Sehingga dalam penerapan model ini siswa dituntut untuk 

lebih banyak belajar sendiri dan berusaha mengembangkan kreativitas dalam 

pengembangaan masalah yang dihadapinya sendiri. Dalam model mengajar inkuiri 

akan menciptakan kondisi belajar yang efektif dan kondusif, serta mempermudah dan 

memperlancar kegiatan belajar mengajar.  
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Menurut Soemantri (2000: 142), pembelajaran dengan menggunakan model inkuiri 

memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam menemukan dan memproses   

bahan pelajarannya. 

2. Mengurangi ketergantungan siswa pada guru untuk mendapatkan 

pelajarannya. 

3. Melatih peserta didik dalam menggali dan memanfaatkan lingkungan 

sebagai sumber belajar yang tidak ada habisnya. 

 

Menurut Ibrahim dan Nur (2000: 87) untuk mencapai hasil yang baik, maka perlu 

langkah-langkah yang tepat dalam pelaksanaan inkuiri. Langkah-langkah yang 

ditempuh dalam penggunaan model inkuiri sebagai berikut: 

1. Persiapan 

a. Menentukan tujuan pembelajaran 

b. Mengidentifikasi bekal awal, minat, bakat siswa. 

c. Menentukan materi pelajaran 

d. Mengembangkan materi  berupa bahan yang akan diobservasi atau 

sumber belajar pendukung 

e. Merumuskan rancangan penilaian proses dan hasil 

2. Pelaksanaan  

a. Pemberian rangsangan 

Siswa mengembangkan kesadaran tentang ketidakhuan tentang sesuatu 

setelah mengamati, membaca, atau mencoba sesuatu. 
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b. Identifikasi masalah 

Siswa menyatakan atau merumukan masalah dari ketidaktahuan siswa 

untuk menggali hal  yang ingin siswa ketahui. 

c. Pengumpulan Data 

Siswa mengeksplorasi dan mengelaborasi informasi, menghimpun data 

untuk memecahkan masalah. 

d. Pengolahan data 

Siswa mengolah informasi yang telah dihimpunnya melalui kegiatan 

wawancaran,  observasi, membaca, dan selanjutnya dianalisis,  

diklasifikasi, ditabulasi untuk ditafsirkan. 

e. Verifikasi (Pembuktian) 

Siswa mengkonfirmasi atau memeriksa ulang  kebenaran informasi 

atau data yang diolahnya untuk membuktikan kebenaran hipotensis. 

Siswa mendapat peluang untuk menemukan konsep, teori, aturan, dan 

contoh-contoh. 

f. Generalisisi (menarik Kesimpulan) 

Siswa menarik kesimpulan yang dapat dijadikan prisip umum. 

3. Penilaian  

Penilaian  dapat dilakukan dalam bentuk tes dan nontes. 

Model inkuiri memiliki beberapa kelebihan, hal ini diungkapakn oleh 

Mulyasa (2006: 236) sebagai berikut: 

1. Siswa aktif dalam kegiatan belajar.  

2. Membangkitkan motivasi belajar siswa.  
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3. Siswa memahami benar bahan pelajaran.  

4. Menimbulkan rasa puas bagi siswa dan menambah kepercayaan pada 

diri sendiri menjadi penemu.  

5. Siswa akan dapat mentransfer pengetahuannya dalam berbagai 

konteks.  

6. Melatih siswa belajar mandiri. 

 

Disamping memiliki kelebihan, model inkuiri memiliki beberapa kelemahan seperti 

yang diungkapkan Hamalik (2001: 98) yang mengemukakan kelemahan model 

inkuiri yaitu:  

1) Menyita waktu banyak. 

2) Cara belajar ini diperlukan adanya kesiapan mental. 

3) Tidak semua siswa dapat melakukan penemuan. 

4) Tidak berlaku untuk semua topik. 

5) Metode ini kurang berhasil untuk mengajar kelas yang besar, karena 

sangat merepotkan guru. 

 

B. Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas belajar merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan siswa dalam proses 

pembelajaran. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan siswa dalam belajar maka 

semakin baik proses pembelajaran yang terjadi. Dengan demikian belajar yang 

berhasil harus melalui berbagai macam aktivitas, baik aktivitas fisik maupun psikis 

(Holt, dalam Wardani, 2007: 9). 
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Aktivitas fisik ialah peserta didik giat aktif dengan anggota badan, membuat sesuatu, 

bermain atau bekerja, ia tidak hanya duduk dan mendengarkan, melihat atau hanya 

pasif. Aktivitas psikis (kejiwaan) adalah jika daya jiwanya bekerja sebanyak-

banyaknya atau banyak berfungsi dalam rangka pembelajaran. Seluruh peranan dan  

kemauan dikerahkan dan diarahkan supaya daya itu tetap aktif untuk mendapatkan 

hasil pembelajaran yang optimal sekaligus mengikuti proses pengajaran secara aktif.  

 

Siswa  mendengarkan, mengamati, menyelidiki, mengingat, menguraikan, 

mengasosiasikan ketentuan satu dengan lainnya dan sebagainya (Rohani, 2004: 6-7). 

Menurut Diedrich (dalam Rohani, 2004: 9) terdapat macam-macam kegiatan peserta 

didik yang meliputi aktivitas jasmani dan aktivitas jiwa sebagai berikut: 

1. Visual activities, membaca,memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan, 

pekerjaan orang lain dan sebagainya. 

2. Oral activities, menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan interview, diskusi, interupsi, dan 

sebagainya. 

3. Listening activities, mendengarkan : uraian, percakapan, diskusi,musik, pidato 

dan sebagainya. 

4. Writing activities, menulis : cerita, karangan, laporan, tes angket, menyalin dan 

sebagainya. 

5. Drawing activities, menggambar, membuat grafik,peta, diagram, pola dan 

sebagainya. 
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6. Motor activities, melakukan percobaan, membuat konstruksi, model, 

mereparasi, bermain, berkebun, memelihara binatang dan sebagainya. 

7. Mental activities, menganggap, mengingat, memecahkan masalah, 

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan, dan sebagainya. 

8. Emotional activities, menaruh minat, merasa bosan, gembira, berani tenang, 

gugup dan sebagainya. 

Aktivitas-aktivitas tersebut tidaklah terpisah satu sama lain. Dalam setiap 

aktivitas motoris terkandung aktivitas mental disertai oleh perasaan tertentu dan 

pada setiap pelajaran terdapat berbagai aktivitas yang dapat diupayakan 

. 

Menurut Memes (dalam Andra, 2007:38), terdapat beberapa indikator aktivitas  yang 

relevan dalam pembelajaran, yang meliputi: (1) interaksi siswa dalam mengikuti 

pembelajaran; (2) kecakapan komunikasi siswa selama mengikuti proses belajar 

mengajar; (3) partisipasi siswa dalam proses belajar; (4) motivasi dan kegairahan 

siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar; (5) interaksi antar siswa selama 

proses belajar mengajar; (6) interaksi siswa dengan guru selama proses belajar 

mengajar. 

 

Memes (dalam Andra 2007: 39) menyatakan bahwa untuk mengetahui tingkat 

keaktifan siswa, pedoman yang digunakan sebagai berikut: Bila rata-rata nilai  75,6 

maka dikategorikan aktif. Bila 59,4 ≤ rata-rata nilai < 75,6 maka dikategorikan cukup 

aktif. Bila rata-rata nilai < 59,4 maka dikategorikan kurang aktif. 
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Seseorang dikatakan aktif belajar jika dalam belajarnya mengerjakan sesuatu yang 

sesuai dengan tujuan belajarnya, memberi tanggapan terhadap suatu peristiwa yang 

terjadi dan  mengalami atau turut merasakan sesuatu dalam proses belajarnya. 

Dengan melakukan banyak aktivitas yang sesuai dengan pembelajaran, maka siswa 

mampu mengalami, memahami, mengingat dan mengaplikasikan materi yang telah 

diajarkan. Adanya peningkatan aktivitas belajar maka akan meningkatkan hasil 

belajar (Hamalik, 2001:12). 

 

Mehl–Mills–Douglass (dalam Hamalik, 2001: 171) menyatakan bahwa dalam suatu 

pembelajaran memerlukan beberapa aktivitas dalam sistem saraf seperti melihat, 

mendengar, mencium, merasa, berpikir, aktivitas fisik atau motorik. Siswa harus 

secara aktif terlibat dalam pembelajaran, baik dalam keterampilan memperoleh 

informasi, pemahaman, kebiasaan, sikap, minat, atau sifat tugas. Beberapa strategi 

belajar-mengajar yang dapat meningkatkan aktivitas menurut Eggen (1997:271) 

yaitu: 

1. menempatkan konten dalam bentuk masalah untuk dipecahkan, dari pada 

informasi yang harus dihafalkan, 

2. mempertanyakan sesuatu yang menuntut siswa untuk menganalisis, bukan 

mengingat informasi,  

3. mewajibkan siswa untuk memberikan bukti dalam menyimpulkan, bukan hanya 

bentuk kesimpulan,  
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4. mengembangkan pelajaran dengan contoh-contoh dan aplikasi, bukan definisi, 

pemberian ujian dengan pertanyaan yang membutuhkan aplikasi, dari pada 

memori hafalan. 

 

C. Hasil Belajar 

Menurut Hamalik (2008: 24) hasil belajar merupakan sebagai terjadinya perubahan 

tingkah laku pada diri seseorang yang dapat di amati dan di ukur bentuk pengetahuan, 

sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat di artikan sebagai terjadinya 

peningkatan dan pengembangan yang lebih baik sebelumnya yang tidak tahu menjadi 

tahu. 

 

Untuk mengetahui perkembangan sampai dimana hasil yang telah dicapai oleh 

seseorang dalam belajar, maka harus dilakukan evaluasi. Untuk menentukan 

kemajuan yang dicapai maka harus ada kriteria yang mengacu pada tujuan yang telah 

ditentukan sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh strategi belajar 

mengajar terhadap keberhasilan belajar siswa. Hasil belajar menurut Winkel (1989: 

82) adalah keberhasilan yang dicapai oleh siswa, yakni prestasi belajar siswa 

disekolah yang mewujudkan dalam bentuk angka. 

 

Suatu proses belajar dapat dikatakan berhasil, setiap guru memiliki pandangan 

masing-masing sejalan dengan filsafatnya. Namun untuk menyamankan persepsi 

sebaiknya kita berpedoman pada kurikulum yang berlaku saat ini yan telah 

disempurnakan, antara lain bahwa suatu proses belajar mengajar tentang suatu bahan 
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pembelajaran dinyatakan berhasil apabila tujuan pembelajaran khususnya dapat 

dicapai. 

 

Dalam mengetahui tercapai tidaknya tujuan pembelajaran khusus, guru perlu 

mengadakan test formatif pada setiap menyajikan suatu bahasan kepada siswa. 

Penilaian formatif ini untuk mengetahui sejauh mana siswa telah menguasai tujuan 

pembelajaran khusus yang ingin dicapai. Fungsi penelitian ini adalah untuk 

memberikan umpan balik pada guru dalam rangka memperbaiki proses belajar 

mengajar dan melaksanakan program remedial bagi siswa yang belum berhasil, 

karena itulah, suatu proses belajar mengajar dinyatakan berhasil apabila hasilnya 

memenuhi tujuan pembelajaran khusus dari bahan tersebut. 

 

a. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni  faktor 

dari dalam diri siswa dan faktor yang datang dari luar diri siswa, terutama 

kemampuan yang dimilikinya. Faktor kemampuan siswa besar sekali pengaruhnya 

terhadap keberhasilan belajar siswa yang dicapai. 

 

Di samping kemampuan faktor yang dimiliki oleh siswa, juga ada faktor lain 

seperti motivasi belajar, ketekunan, sosial ekonomi, faktor fisik dan psikis. 

Adapun pengaruh dari dalam diri siswa, merupakan hal yang logis dan wajar, 

sebab hakekat perbuatan belajar adalah perubahan tingkah lakuindividu yang 

diniati dan disadarinya, siswa harus merasakan adanya suatu kebutuhan untuk 
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belajar dan berprestasi. Ia harus mengerahkan segala daya dan upaya untuk 

mencapainya. 

 

Sungguh pun demikian, hasil yang dapat diraih masih juag bergantung  dari 

lingkungan, artinya faktor – faktor yang berada diluar dirinya yang dapat 

menentukan dan mempengaruhi hasil belajar yang dicapai. Salah satu lingkungan 

pe;ajaran yang dominan mempengaruhi hasil belajar siswa disekolah adalah 

kualitas pengajaran. Yang dimaksud dengan kualitas pengajaran adalah tinggi 

rendahnya ataupun efektif tidak nya proses pembelajaran dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Oleh sebab itu, hasil belajar siswa disekolah dipengaruhi oleh 

kemampuan siswa dan kualitas pengajaran. 

 

b. Penilaian hasil belajar 

Menurut Djamarah dan Zain ( hal 120-121) mengungkapkan, bahwa untuk 

mengukur dan mengevaluasi hasil belajar siswa tersebut dapat dilakukan melalui 

test prestasi belajar.  

Dalam penilaian hasil belajar ini menggunakan taksonomi bloom. Taksonomi 

Bloom  merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan Benjamin S. 

Bloom (1956).  

 C1 (pengetahuan): kemampuan menangkap informasi dan menyatakan kembali 

informasi tersebut tanpa memahaminya 

 C2 (pemahaman): kemampuan memahami makna dari apa yang dilihat dan 

dipelajari dan melihat hal tersebut dari berbagai segi 
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 C3 (penerapan): kemampuan menggunakan konsep yang diterima dalam situasi 

baru secara nyata 

 C4 (Analisis): mengkategorikan materi dan konsep-konsep ke dalam bagian-

bagian sehingga struktur susunannya mudah dipahami 

 C5 (Sintesis): kemampuan untuk mengintegrasikan bagian-bagian yang terpisah 

menjadi suatu keseluruhan yang terpadu 

 C6 (Evaluasi): kemampuan untuk membuat penilaian terhadap suatu situasi, 

nilai atau ide 


