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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Inkuiri 

 

Inkuiri berasal dari bahasa inggris inquiry yang dapat diartikan sebagai 

proses bertanya dan mencari tahu jawaban terhadap pertanyaan ilmiah 

yang diajukan.  Inkuiri adalah suatu proses untuk memperoleh dan 

mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen 

untuk mencari jawaban atau memecahkan masalah terhadap pertanyaan 

atau rumusan masalah dengan menggunakan kemampuan berfikir kritis 

dan logis (Schmidt, 2003: 56). 

 

Inkuiri merupakan salah satu model pembelajaran yang berperan penting 

dalam membangun paradigma pembelajaran konstruktivistik yang 

menekankan pada keaktivan belajar siswa (De Boer, 1991: 76).  Inkuiri 

yang diterapkan guru dapat mengembangkan motivasi siswa menjadi lebih 

baik, memberikan kesempatan untuk belajar dengan mempraktekkan 

keterampilan intelektual, belajar berfikir rasional, memahami proses-

proses intelektual dan belajar bagaimana cara belajar yang lebih baik 

(Orlich, et al 1998: 3). Chiapetta & Adams, (2004 :101) menyatakan 

bahwa inkuiri sangat berperan dalam mengembangkan: (1) pemahaman 
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fundamental mengenai konsep, fakta,prinsip, hokum dan teori, (2) 

keterampilan yang mendorong perolehan pengetahuan dan pemahaman 

mengenai fenomena alam, (3) pengayaan disposisis untuk menemukan 

jawaban pertanyaan dan menguji kebenaran pernyataan-pernyataan, (4) 

pembentukan sikap positif terhadap sains, dan (5) perolehan pengertian 

mengenai sifat-sifat sains.  

 

Menurut Nurhadi, (2004 :23) inkuiri merupakan salah satu komponen 

penting dari pendekatan kontekstual dan konstruktivistik yang telah 

berkembang pesat dalam proses pembaharuan pendidikan di Indonesia 

dewasa ini. 

 

Gulo (2002 : 91) menyatakan stategi inkuiri berarti suatu rangkaian 

kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan 

siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, 

analitis, sehingga siswa dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan 

penuh percaya diri.  Kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan 

pembelajaran inkuiri adalah sebagai berikut: 

 

a. Mengajukan Pertanyaan atau Permasalahan 

Kegiatan inkuiri dimulai ketika pertanyaan dan permasalahan diajukan. 

Untuk meyakinkan bahwa pertanyaan sudah jelas, pertanyaan tersebut 

oleh guru dituliskan di papan tulis, kemudian siswa diminta untuk 

merumuskan hipotesis. 
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b. Merumuskan Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara atas pertanyaan atau solusi 

permasalahan yang dapat diuji dengan data.  Memudahkan proses ini, 

guru menanyakan kepada siswa mengenai hipotesis yang mungkin. 

Semua gagasan yang ada, dipilih bertanya dan kerjasama kelompok 

merupakan salah satu hipotesis yang relevan dengan permasalahan 

yang diberikan. 

 

c. Mengumpulkan Data 

Hipotesis digunakan untuk menuntun proses pengumpulan data.  Data 

yang dihasilkan dapat berupa tabel, matrik, atau grafik. 

 

d. Analisis Data 

Siswa bertanggung jawab menguji hipotesis yang telah dirumuskan 

dengan menganalisis data yang telah diperoleh. Faktor penting dalam 

menguji hipotesis adalah pemikiran “benar” atau “salah”.  Setelah 

memperoleh kesimpulan, dari data percobaan, siswa dapat menguji 

hipotesis yang telah dirumuskan.  Bila ternyata hipotesis itu salah atau 

ditolak, siswa dapat menjelaskan sesuai dengan proses inkuiri yang 

telah dilakukannya. 

 

e. Membuat Kesimpulan 

Langkah penutup dari pembelajaran inkuiri adalah membuat 

kesimpulan sementara berdasarkan data yang diperoleh siswa.  
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Tahapan pembelajaran yang digunakan mengadaptasi dari tahapan 

pembelajaran inkuiri yang dikemukakan oleh Eggen dan Kauchak 

(1996 :98). 

 

Menurut Amin (1987 :77), inkuiri sebagai strategi pembelajaran memiliki 

beberapa keuntungan seperti: (a) mendorong siswa untuk berfikir dan 

bekerja atas inisiatifnya sendiri, (b) menciptakan suasana akademik yang 

mendukung berlangsungnya pembelajaran yang berpusat pada siswa, (c) 

membantu siswa mengembangkan konsep diri yang positif, (d) 

meningkatkan pengharapan sehingga siswa mengembangkan ide untuk 

menyelesaikan tugas dengan caranya sendiri, (e) mengembangkan bakat 

individual secara optimal, (f) menghindarkan siswa dari cara belajar 

menghafal.  

 

B. Aktivitas belajar 

 

Aktivitas belajar merupakan suatu proses dalam pencapaian hasil belajar.  

Sardiman (2004 ;95) mengemukakan bahwa pada perinsipnya belajar 

adalah berbuat, berbuat untuk mengubah tingkah laku, jadi melakukan 

kegiatan.  Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas.  Kata lain, bahwa 

dalam belajar sangat diperlukan adanya aktivitas.  Tanpa aktivitas, proses 

belajar tidak mungkin berhasil dengan baik.  Aktivitas siswa tidak cukup 

mendengarkan dan mencatat.  Dalam proses pembelajaran, guru perlu 

membangkitkan aktivitas siswa dalam berfikir maupun berbuat. 
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Hamalik (2003:175-176) menyatakan manfaat lain dengan meningkatnya 

aktivitas belajar siswa, yaitu: (1) Para siswa mencari pengalamannya 

sendiri dan mengalami sendiri, (2) berbuat sendiri untuk mengembangkan 

seluruh aspek pribadi menjadi demokrasi, (3) Para siswa belajar menurut 

minat dan kemampuannya sendiri, (4) Memupuk disiplin dan kerjasama 

dikalangan siswa dan suasana belajar yang menjadi demokrasi, (5) 

Mempererat hubungan dengan sekolah, masyarakat, orang tua dan guru, 

(6) Pengajaran dilakukan secara realitis dan konkrit untuk 

mengembangkan pemahaman dan pemikiran yang kritis, (7) Pengajaran 

disekolah menjadi hidup, sebagaiman kehidupan dalam masyarakat. 

 

Menurut Sardiman (2004:101) aktivitas yang melibatkan fisik maupun 

mental dapat dibedakan menjadi delapan jenis yaitu: 

1. Visual activities, misalnya: membaca, mempehatikan pelajaran, 

memperhatikan gambar, demontrasi, percobaan, dan memperhatikan 

pekerjaan orang lain. 

2. Oral activities, misalnya: menyatakan, merumuskan, bertanya, 

memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, 

diskusi, dan interupsi. 

3. Listening activities, misalnya: mendengarkan uraian, percakapan, 

diskusi, musik, dan pidato. 

4. Writing activities, misalnya: menulis cerita, karangan, laporan, dan 

menyalin. 
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5. Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat peta, membuat 

grafik, dan membuat diagram. 

6. Motor activities, misalnya: melakukan percobaan, membuat kerangka, 

membuat model, mereparasi, bermain, berkebun dan beternak. 

7. Mental activities, misalnya: menanggapi, mengingat, mengerjakan 

soal, menganlisa, melihat hubungan da mengambil keputusan. 

8. Emotional activities, misalnya: menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, bersemangat, bergairah, bermain tenang dan gugup. 

 

C. Hasil Belajar 

 

Mujiono (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 hasil belajar.  Dari sisi siswa, hasil belajar 

merupakan berakhirnya puncak proses belajar.  Menurut Masidjo (1995 : 

48), penilaian hasil belajar adalah membandingkan hasil pengukuran 

(skor) terhadap suatu obyek dengan acuan yang relevan sehingga dapat 

diperoleh suatu kualitas yang kuantitatif.  Dari pendapat diatasmaka dapat 

dikatakan bahwa hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh siswa 

setelah siswa menerima suatu pengetahuan yang duwujudkan dalam 

bentuk skor atau telah mengikuti tes. 

 

Abdurrahman (1999:3) hasil belajar adalah hasil dari suatu interaksi dari 

tindakan belajar dan tindakan mengajar yang dilakukan oleh penyaji 
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pembelajaran dan pembelajar.  Berdasarkan pendapat Abdurrahman diatas 

dapat dikatakan bahwa hasil interaksi antara siswa sebagai pihak yang 

belajar dan guru sebagai pihak yang mengajar mencerminkan hasil dari 

suatu proses pembelajaran atau disebut hasil belajar. 

 

Bloom (dalam Sudjana 2002:22) menyatakan bahwa ranah psikomotoris 

berkenaan dengan hasil belajar ketrampilan dan kemempuan bertindak.  

Ada empat aspek ranah psikomotoris yaitu: gerak refleks, gerak 

kemampuan (abilities), kemampuanberpendapat (perceptual abilities), 

komunikasi (communication).  Pendapat Bloom yang lain dalam Nasution 

(2004:165) ranah kongnitif berkenaan dengan hasil belajar yang meliputi: 

pengetahuan (C1), pemehaman (C2), aplikasi (C3), analisis (C4), sintesis 

(C5), dan evaluasi (C6) 

 

 


