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Oleh 

 

SITI ASIFAH 

 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar  

Pendidikan Kewaragengaraan siswa kelas IV SDN 59 Gedongtataan.  melalui 

pendekatan inquiri. Desain penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas 

yang dilaksanakan dalam 2 siklus Setiap siklusnya terdiri dari empat tahapan yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah dengan menggunakan lembar panduan observasi dan soal-soal 

tes, kemudian dianalisis menggunakan analisis data kualitatif dan kuantitatif   

Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa  siklus I hasil belajar pembelajaran 

PKn siswa Pada siklus I rata-rata nilai sebesar 68,25, sedangkan pada siklus II 

rata-rata nilai sebesar 69,25 mengalami peningkatan sebesar 8,0 dan dapat 

memenuhi KKM yaitu sebesar 65. Selanjutnya hasil pengamatan aktivitas siswa 

bahwa pada siklus I respons siswa atau aktivitas siswa saat pembelajaran sebesar 

(29.5). Selanjutnya pada siklus II respons siswa atau aktivitas siswa saat 

pembelajaran sebesar (33) dengan tingkat kriteria “baik”. Selanjutnya aktivitas 

siswa selama pembelajaran PKn sebagai  berikut : sebanyak 5 siswa (25%) siswa 

berkategori sangat aktif, 8 siswa (40%)  berkategori aktif, 5 siswa (25%)  

berkategori cukup aktif dan sisanya sebanyak 16 siswa (2%)  berkategori kurang 

aktif 

 

 

 

 

 

Kata kunci: Aktivitas Belajar, Prestasi Belajar, Pendekatan Inkuiri 
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 I.   PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara (UU No. 20 Tahun 2003, Bab I pasal 1).   

Pendidikan sangat dibutuhkan oleh setiap manusia agar dapat melakukan aktifitas 

sosial di masyarakat tempat mereka berada. Suatu kenyataan bahwa anak sebagai 

makhluk yang belum dewasa harus ditolong, dibantu, dibimbing, serta diarahkan 

agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Salah satu upaya yang 

dapat dilakukan adalah melalui pendidikan formal di sekolah. Sebagai lembaga 

pendidikan formal, sekolah tidak hanya berfungsi mengembangkan kecerdasan 

anak tetapi juga mengembangkan kepribadian. Dari hal tersebut di atas tampak 

jelas bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada pada 

peserta didik, namun pada kenyataannya tidak semua peserta didik dapat 

mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, hal ini merupakan suatu 

tantangan bagi pengelola pendidikan. Banyak faktor yang menyebabkan peserta 

didik tidak dapat berkembang secara optimal, salah satu faktornya adalah proses 

pembelajaran yang dilakukan pendidik kepada peserta didik. 
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Menurut Sagala (2005:61) Pembelajaran adalah merupakan komunikasi dari dua 

arah, mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar 

dilakukan oleh peserta didik sebagai murid   

 

Berdasarkan pendapat di atas,  kekurang tepatnya metode pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru akan berdampak pada kurang berkembangnya peserta didik. 

Salah satu faktor penyebab tidak berkembangnya peserta didik adalah metode 

pembelajaran yang kurang tepat. 

 

Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan berdasarkan 

nilai-nilai Pancasila sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan 

nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa yang diharapkan menjadi 

jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari hari. 

Mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi 

agama, sosial, budaya, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara 

yang cerdas, terampil dan berkarater yang dilandasi pancasila dan UUD 1945.  

Tujuan negara mengembangkan Pendidikan Keawarganegaraan agar setiap warga 

negara menjadi warga negara yang baik (to be good citizens), yakni negara yang 

memiliki kecerdasan (civics inteliegence) baik intelektual, emosional, sosial, 

maupun spiritual, memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (civics 

responsibility); dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. 
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PKn adalah merupakan mata pelajaran wajib yang harus ditempuh oleh peserta 

didik di mana mata pelajaran tersebut banyak memuat nilai normatif dari pada 

konsep, sehingga pendidik banyak menggunakan metode ceramah. Setelah 

diberlakukannya kurikulum KTSP, maka mata pelajaran tersebut banyak 

mengalami perubahan, di mana muatan materi yang terkandung di dalamnya juga 

banyak memuat konsep dan tidak lagi bersifat normatif. 

 

Sekalipun banyak mengalami perubahan, tetapi pendekatan dan metode yang 

dilakukan pendidik tidak banyak mengalami perubahan, hal ini mungkin 

disebabkan kebiasaan pendidik dalam memberikan materi pelajaran, sehingga 

tampak peserta didik tidak banyak melakukan aktivitas belajar, peserta didik 

hanya secara pasif mendengarkan ceramah yang diberikan oleh pendidik. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan dilakukan, diperoleh aktivitas belajar siswa pada 

siswa Kelas IV-A SD Negeri 59 Gedong Tataan masih rendah, pembelajaran di 

sekolah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang 

kurang diminati dan diabaikan oleh siswa. Kurang  diminati karena metode yang 

digunakan oleh guru saat pembelajaran berlangsung membuat jenuh. Guru hanya 

ceramah saat kegiatan belajar mengajar berlangsung sehingga siswa tidak punya 

minat untuk memperhatikan penjelasan dari guru. Rendahnya hasil belajar 

Pendidikan Kewarganegaraan mungkin disebabkan karena materi pelajaran 

tersebut juga masih sangat baru, baik bagi siswa maupun bagi guru, di mana guru 

itu sendiri harus bekerja keras untuk menguasai materi pelajaran dan pendekatan 

pembelajaran yang tepat untuk menyampaikan materi pelajaran yang bersifat 

konsep. 
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Kurikulum 2004 guru dituntut untuk menentukan kriteria ketuntasan minimum, 

untuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaran kriteria ketuntasan minimum 

khusus untuk Kelas IV-A SD Negeri 59 Gedong Tataan adalah 6,5 dan apabila 

ada siswa yang memperoleh nilai di bawah nilai ketuntasan minimum. Maka guru 

wajib mengadakan remidial sampai peserta didik mencapai nilai ketuntasan 

minimum, tetapi setelah diadakan ulangan harian didapati banyak siswa Kelas IV-

A SD Negeri 59 Gedong Tataan yang memperoleh nilai di bawah ketuntasan 

minimum, hal ini mungkin disebabkan oleh pendekatan pembelajaran yang 

dilakukan kurang sesuai dengan kemampuan siswa. 

 

Kebiasaan yang sering dilakukan pendidik adalah menentukan bahan dan metode 

pembelajaran, sedangkan siswa menerima begitu saja sehingga aktivitas siswa 

terbatas hanya pada mendengarkan, mencatat, menjawab pertanyaan jika guru 

mengajukan pertanyaan. Para siswa hanya bekerja karena atas perintah guru 

menurut cara yang ditentukan guru, begitu juga cara berpikimya menurut apa 

yang sudah digariskan oleh guru.   

Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas siswa kelas IVA  dalam mengikuti 

pembelajaran Pkn  kurang antusias.  Hasil pengamatan di temukan masih ada 

siswa kurang memperhatikan penjelasan guru sebanyak 5 siswa,  kurang 

merespon pertanyaan guru sebanyak 6 siswa, siswa kurang mengemukakan 

pendapat dalam pembelajaran sebanyak 10 siswa, dan siswa tidak melaksanakan 

apa yang diperintahkan oleh guru sebanyak 5 siswa. Aktivitas siswa dalam 

mengikuti pembelajaran PKn berdampak pada hasil belajar PKn.  Berdasarkan 

hasil pra penelitian  diketahui bahwa hasil belajar PKn siswa kelas IV, hanya 5 
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orang (25%) mendapatkan nilai di atas KKM 6,5, dan sebagian besar lainnya 15 

orang (75%) mendapatkan nilai di bawah 6,5. Masalah tersebut bersumber pada 

beberapa faktor diantaranya (1) siswa tidak banyak yang siap atau menyiapkan 

diri sebelum pembelajaran dimulai walaupun materi pelajaran yang akan diajarkan 

pada pertemuan berikutnya sudah diketahui, dan (2) aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran masih rendah.  Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu 

pendekatan / model pembelajaran yang inovatif diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran PKn. 

Pendekatan inkuiri merupakan pendekatan yang mempersiapkan peserta didik 

pada situasi untuk melakukan eksperimen sendiri secara luas agar melihat apa 

yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan 

mencari jawabannya sendiri, serta menghubungkan jawaban yang satu dengan 

yang lain, membandingkan apa yang ditemukannya dengan yang ditemukan 

peserta didik yang lain.  Proses-proses inkuiri adalah menemukan masalah, 

menyusun hipotesis, merencanakan eksperimen, melaksanakan eksperimen untuk 

menguji hipotesis, mensintesis pengetahuan, mengembangbangkan beberapa sikap 

yaitu sikap objektif, ingin tahu, terbuka dan bertanggung jawab. 

Pendekatan inkuiri merupakan pendekatan penemuan yang menuntut pengetahuan 

yang lebih kompleks dibandingkan pendekatan discovery. Pada pendekatan inkuiri 

siswa dengan proses mentalnya sendiri dapat menemukan suatu konsep, sehingga 

dalam menyusun rancangan percobaan dilakukan atas kemampuannya sendiri. 

Pada pendekatan inkuiri, permasalahan dilontarkan oleh guru, cara pemecahan 
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masalah ditentukan oleh siswa, penemuan kesimpulan juga dilakukan oleh siswa. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat di simpulkan bahwa pendekatan 

inkuiri sebagai suatu model pembelajaran yang terpusat pada siswa, yang mana 

siswa didorong untuk terlibat langsung dalam melakukan inkuiri, yaitu bertanya, 

merumuskan permasalahan, melakukan eksperimen, mengumpulkan dan 

menganalisis data, menarik kesimpulan, berdiskusi dan berkomunikasi. Dengan 

demikian, siswa menjadi lebih aktif dan guru hanya berusaha membimbing, 

melatih dan membiasakan siswa untuk terampil berfikir karena mereka mengalami 

keterlibatan secara mental dan terampil secara fisik. Pelatihan dan pembiasaan 

siswa untuk terampil berfikir dan terampil secara fisik tersebut merupakan syarat 

mutlak untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran semacam ini membuat 

peserta didik menjadi pasif dan tidak mendorong peserta didik untuk berpikir dan 

berkreativitas karena yang banyak berkreativitas adalah guru dan guru dapat 

dengan bebas menentukan segala sesuatu yang dikehendakinya. Hal semacam ini 

jelas tidak sesuai dengan hakikat peserta didik selaku subyek belajar. 

Pendekatan inkuiri dapat juga dilakukan dalam pembelajaran PKn karena 

pelajaran tersebut tidak lagi memuat materi yang bersifat normatif, melainkan 

sudah berupa konsep. Dengan harapan melalui pendekatan inkuiri pesera didik 

akan dapat meningkat aktivitas belajarnya. 

B.   Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka masalah-masalah dalam penelitian ini 

dapat diidentifikasikan sebagai berikut. 
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1.  Minat belajar siswa pada mata pelajaran PKn pada siswa Kelas IV mash 

rendah 

2.  Aktivitas belajar PKn pada siswa Kelas IV mash rendah 

3.  Motivasi belajar siswa untuk mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan mash 

rendah 

4.  Prestasi belajar siswa Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa Kelas IVmash 

rendah 

5.  Metode Pembelajaran  mata pelajaran PKn yang diajarkan oleh guru belum 

mampu meningkatkan prestasi belajar siswa. 

 

 

C.    Batasan Masalah  

 

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah, maka  penelitian 

ini dibatasi pada peningkatan aktivitas dan prestasi belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan melalui pendekatan inkuiri pada siswa Kelas IV-A SD Negeri 

59 Gedong Tataan . 

 

D. Rumusan Masalah   

Berdasarkan hasil pembatasan masalah maka masalah yang dirumuskan dalam 

penelitian adalah  

1.  Apakah aktivitas siswa dalam Pembelajaran PKn dengan menggunakan 

pendelatan inkuiri dapat meningkat? 

2.    Apakah Prestasi belajar siswa dalam Pembelajaran PKn dengan menggunakan 

pendelatan inkuiri dapat meningkat? 
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E.   Tujuan Penelitian Tindakan Kelas 

 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Meningkatkan  aktivitas siswa dalam Pembelajaran PKn   dengan  

menggunakan pendekatan inkuiri 

2.   Meningkatkan  Prestasi belajar dalam Pembelajaran PKn dengan 

menggunakan pendelatan inkuiri? 

F.   Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi : 

1.   siswa 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar Pendidikan Kewarganegaraan. 

2.   Bagi guru 

Dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasii belajar 

khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

3.   Bagi sekolah 

Dapat dijadikan suatu alternatif model pembelajaran untuk meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.     Aktivitas Belajar 

Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang menyediakan kesempatan 

belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri. Proses pembelajaran yang 

dilakukan di dalam kelas merupakan aktivitas mentransformasikan pengetahuan, 

sikap, dan ketrampilan (Yamin, 2007: 75). Aktivitas merupakan prinsip atau asas 

yang sangat penting dalam interaksi belajar mengajar (Sardiman, 2006: 96). Saat 

pembelajaran belangsung siswa mampu memberikan umpan balik terhadap guru. 

Sardiman (2006: 100) menyatakan bahwa aktivitas belajar merupakan aktivitas 

yang bersifat fisik maupun mental. Dalam kegiatan belajar keduanya saling 

berkaitan. Hamalik (2009: 179) menyatakan bahwa aktivitas belajar merupakan 

kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

Aktivitas belajar dapat terwujud apabila siswa terlibat belajar secara aktif. Yamin 

(2007: 82) mendefinisikan belajar aktif sebagai usaha manusia untuk membangun 

pengetahuan dalam dirinya. Pembelajaran akan menghasilkan suatu perubahan 

dan peningkatan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan pada diri siswa. 

Siswa mampu menggali kemampuannya dengan rasa ingin tahunya sehingga 

interaksi yang terjadi akan menjadi pengalaman dan keinginan untuk mengetahui 

sesuatu yang baru. 
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Aktivitas belajar siswa merupakan kegiatan atau perilaku yang terjadi selama 

proses belajar mengajar. Kegiatan–kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang 

mengarah pada proses belajar seperti bertanya, mengajukan pendapat, 

mengerjakan tugas–tugas, dapat menjawab pertanyaan guru dan bias bekerjasama 

dengan siswa lain, serta tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. 

 

Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran akan menyebabkan interaksi yang 

tinggi antara guru dengan siswa ataupun dengan siswa itu sendiri. Hal ini akan 

mengakibatkan suasana kelas menjadi segar dan kondusif, dimana masing-masing 

siswa dapat melibatkan kemampuannya semaksimal mungkin. Aktivitas yang 

timbul dari siswa akan mengakibatkan pula terbentuknya pengetahuan dan 

keterampilan yang akan mengarah pada peningkatan prestasi. 

 

Aktivitas siswa merupakan salah satu faktor penting dalam proses belajar 

mengajar, karena aktivitas merupakan pergerakan secara berkala yang dilakukan 

siswa. Tanpa aktivitas maka proses pembelajaran tidak akan efektif dan tujuan 

pembelajaran tidak akan tercapai secara maksimal. 

Belajar yang berhasil mestilah melalui berbagai macam aktivitas, baik aktivitas 

fisik maupun psikis. Ramayulis (2008:242) mengatakan, “Seluruh peranan dan 

kemauan dikerahkan dan diarahkan supaya daya itu tetap aktif untuk mendapatkan 

hasil pembelajaran yang optimal, sekaligus mengikuti proses pengajaran (proses 

perolehan hasil pembelajaran) secara aktif”. 
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Guru adalah sumber daya yang berperan untuk menciptakan pembelajaran yang 

efektif untuk mengarahkan siswa untuk aktif dalam berbagai macam kegiatan 

pembelajaran, karena siswa adalah subjek dari pendidikan itu sendiri. 

Pembelajaran yang efektif akan selalu mengarahkan siswa pada aktivitas yang 

mampu merangsang semua potensi siswa untuk berkembang sampai pada tahap 

yang optimal. Aktivitas belajar siswa dilakukan oleh oleh dua faktor yaitu psikis 

dan fisik. 

 

Ramayulis (2008:242) lebih lanjut mengatakan, “Pada saat peserta didik aktif 

jasmaninya, dengan sendirinya ia juga aktif jiwanya, begitu sebaliknya, karena 

keduanya merupakan satu kesatuan, dua keping satu mata uang”. Siswa memiliki 

“prinsip aktif” di dalam dirinya masing-masing yakni keinginan berbuat dan 

bekerja sendiri. Prinsip aktif mengendalikan tingkah lakunya. Hamalik (2009:90) 

berpendapat bahwa, “Pendidikan modern lebih menitikberatkan pada aktivitas 

sejati dimana siswa belajar sambil bekerja”. Dengan bekerja, siswa memperoleh 

pengetahuan, pemahaman dan keterampilan serta perilaku lainnya, termasuk sikap 

dan nilai. Sedangkan belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu 

dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif dan 

psikomotor. Hal ini sesuai dengan pendapat Hakim (2005:1) yang menyatakan 

bahwa, “Belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia, 

dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan 

kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, 

kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir dan lain-lain kemampuan”. 
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Hamalik (2009:36) mengatakan, “Belajar adalah merupakan suatu proses, suatu 

kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan”. Belajar bukan hanya mengingat, akan 

tetapi lebih luas daripada itu, yakni mengalami. 

 

Berdasarkan pengertian aktivitas dan belajar yang telah dikemukakan para ahli, 

dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar adalah serangkaian kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan seseorang dalam proses usahanya memperoleh suatu bentuk 

peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, 

keterampilan, daya pikir dan lain-lain yang akan menghasilkan suatu perubahan 

tingkah laku baik fisik maupun mental yang dilakukan oleh individu untuk 

membangun pengetahuan dan ketrampilan dalam diri dalam kegiatan 

pembelajaran. Aktivitas belajar akan menjadikan pembelajaran yang efektif. Guru 

tidak hanya menyampaikan pengetahuan dan ketrampilan saja. Namun, guru harus 

mampu membawa siswa untuk aktif dalam belajar.  

 

Menurut Sardiman (2006: 100), aktivitas belajar meliputi aktivitas yang bersifat 

fisik maupun mental. Dalam kegiatan belajar kedua aktivitas tersebut harus selalu 

berkait. Aktivitas belajar siswa sangat kompleks. Paul B. Diedrich (dalam 

Sardiman, 2006: 101), menyatakan bahwa kegiatan siswa digolongkan sebagai 

berikut: 

a. Visual activities, diantaranya meliputi membaca, memperhatikan gambar 

demonstrasi, percobaan 

b. Oral activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

dan mengeluarkan pendapat 

c. Listening activities, seperti misalnya mendengarkan percakapan, diskusi dan 

pidato. 

d. Writing activities, misalnya menulis cerita, karangan, laporan dan menyalin. 

e. Motor activities, misalnya melakukan percobaan, membuat konstruksi, 

model mereparasi, bermain, berkebun, beternak; 
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f. Mental activities, misalnya menanggapi, mengingat, memecahkan soal, dan 

menganalisis. 

g. Emotional activities, misalnya, menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

  

Penggolongan aktivitas tersebut menunjukkan bahwa aktivitas belajar siswa 

sangat kompleks. Aktivitas belajar dapat diciptakan dengan melaksanakan 

pembelajaran yang menyenangkan dengan menyajikan variasi model 

pembelajaran yang lebih memicu kegiatan siswa. Dengan demikian siswa akan 

lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

 

Terdapat 9 aspek untuk menumbuhkan aktivitas siswa dalam kegiatan 

pembelajaran (Yamin, 2007: 84) yaitu: 

a. Memberikan motivasi pada siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

b. Memberikan penjelasan pada siswa mengenai tujuan yang akan dicapai dalam 

pembelajaran. 

c. Mengingatkan kompetensi prasyarat. 

d. Memberikan topik atau permasalahan sebagai stimulus siswa untuk berpikir 

terkait dengan materi yang akan dipelajari. 

e. Memberikan petunjuk kepada siswa cara mempelajarinya 

f. Memunculkan aktivitas dan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

g. Memberikan umpan balik (feed back). 

h. Memantau pengetahuan siswa dengan memberikan tes. 

i. Menyimpulkan setiap materi yang disampaikan di akhir pelajaran. 

 

Beberapa cara di atas yang dilakukan untuk menumbuhkan aktivitas belajar siswa. 

Tentunya, dalam hal ini guru menjadi pendorong bagi siswa dalam belajar. Guru 

mampu melaksanakan perannya terhadap siswa dalam belajar, membimbing, 

mengarahkan bahkan memberikan tes untuk mengukur seberapa besar 

kemampuan siswa dalam pembelajaran. 

 

Aktivitas belajar siswa dapat dilihat berdasarkan indikator yang menunjukkan 

adanya aktivitas belajar. Indikator aktivitas dalam kegiatan pembelajaran di kelas 



14 

antara lain: 

a. Siswa membaca materi yang akan dipelajari. 

b. Siswa berdiskusi dengan teman. 

c. Siswa bertanya pada guru atau teman. 

d. Siswa menyimak penjelasan dari guru. 

e. Siswa membuat catatan tentang materi pelajaran. 

f. Siswa menanggapi pendapat teman atau guru. 

g. Siswa mengerjakan tes dengan kemampuan sendiri. 

h. Siswa bersemangat dalam mengikuti pelajaran.  

 

Aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran merupakan hal yang penting. 

Adanya aktivitas siswa dalam kegiatan belajar membawa nilai yang besar bagi 

pembelajaran. Aktivitas belajar yang maksimal akan menunjukkan bahwa 

pembelajaran berlangsung dengan baik dan optimal, sehingga pembelajaran lebih 

berkualitas. 

 

B.     Prestasi Belajar 

 

Pengertian prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan yang 

mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari aktivitas belajar 

(Djamarah, 1994: 23).  Selanjutnya dikatakan oleh Soemanto bahwa prestasi 

belajar anak sangat ditentukan oleh aktivitas belajar yang dilakukan oleh anak itu 

sendiri. Jadi tidak mungkin prestasi belajamya baik jika anak tidak melakukan 

belajar karena tidak akan tahu banyak tentang materi pelajaran (Soemanto, 1993: 

45). Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan prestasi belajar adalah hasil 

belajar yang diperoleh siswa pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan  



15 

C.     Pendidikan Kewarganegaraan 

 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah salah satu pelajaran yang wajib diikuti oleh 

peserta didik. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 6 Ayat (1) menyatakan bahwa 

kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: 

a. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. 

b. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. 

c. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. 

d. Kelompok mata pelajaran estetika. 

e. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. 

Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut. 

a. Berpikir kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. 

b. Berpartisipasi secara aktif, bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas 

dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta anti korupsi. 

c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 

berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar hidup bersama 

dengan bangsa-bangsa lainnya. 

d. Berinteraksi dengan bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung atau 

tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 

(Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Pendidikan Kewarganegaraan, 

2005: 41). 
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D.    Pendekatan Inkuiri 

Pendekatan inkuiri merupakan pendekatan mengajar yang berusaha meletakkan 

dasar dan mengembangkan cara berpikir ilmiah. Pendekatan ini menempatkan 

siswa lebih banyak belajar sendiri, mengembangkan keaktifan dalam memecahkan 

masalah. Siswa betul-betul ditempatkan sebagai subyek belajar. (Sagala,2003: 

196). 

 

Dari pendapat di atas maka peneliti berpendapat bahwa pendekatan inkuiri 

merupakan pendekatan pembelajaran yang modern dan sangat cocok dengan 

kondisi yang ada pada saat ini di mana kita memandang siswa sebagai subyek 

dalam belajar bukan sebagai obyek belajar. Selain itu pendekatan inkuiri dapat 

merubah paradigma yang selama ini digunakan di mana siswa dituntut untuk 

menghafal pengetahuan sebagai seperangkat fakta-fakta, kelas masih terfokus 

kepada guru sebagai sumber utama pengetahuan dan guru lebih banyak 

menggunakan metode ceramah untuk mentransfer pengetahuan kepada siswanya. 

Pendekatan inkuiri peranan guru hanya sebagai pembimbing atau pemimpin 

dalam belajar dan sebagai fasilitator belajar. Sedangkan siswa lebih banyak 

melakukan kegiatan sendiri atau berkelompok memecahkan permasalahan dalam 

bimbingan guru. 

 Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi apabila seseorang guru akan 

menggunakan pendekatan inkuiri, yaitu: 

a. Guru harus terampil dalam memilih persoalan yang relevan untuk diajukan 

kepada kelas (pesoalan bersumber dari bahan pelajaran yang menantang 

siswa/ problematik). 

b. Guru harus terampil menumbuhkan motivasi belajar siswa dan menciptakan 

situasi belajar yang menyenangkan. 

c. Adanya fasilitas dan sumber belajar yang cukup. 
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d. Adanya kebebasan siswa untuk berpendapat, berkarya, berdiskusi. 

e. Partisipasi setiap siswa dalam kegiatan belajar. 

f. Guru tidak banyak cambur tangan dan intervenis terhadap kegiatan siswa 

(Sagala, 2003: 197). 

 

Berdasarkan pendapat di atas tampak bahwa sistem pengajaran menggunakan 

pendekatan inkuiri menuntut adanya keterampilan khusus dari seorang guru untuk 

memilih topik yang akan dijadikan pokok bahasan siswa, selain itu guru juga 

dituntut untuk terampil menumbuhkan motivasi belajar siswa, sehingga siswa 

dapat berpartisipasi aktif dalam mengikuti proses belajar mengajar, fasilitas dan 

sumber belajar juga harus memadai. 

Ada lima tahap yang hams ditempuh dalam melaksanakan pendekatan inkuiri, 

yaitu: 

a. Perumusan masalah untuk dipecahkan siswa. 

b. Menetapkan jawabaii sementara atau lebih dikenal dengan istilah hipotesis. 

c. Siswa mencari infomiasi, data, falta yang diperlukan untuk menjawab 

permasalahan/ hipotesis. 

d. Menarik kesimpulan jalaban atau generalisasi. 

e. Mengaplikasikan kesimpulan/ generalisasi dalam situasi baru. 

(Sagala, 2003: 197). 

 

Penelitian tindakan kelas ini aktivitas guru yang akan diukur adalah aktivitas 

dalam: 

1. Membuka pelajaran. 

2. Menumbuhkan motivasi belajar. 

3. Mengatur siswa dalam berdiskusi. 

4. Membimbing siswa dalam mengajukan pertanyaan. 

5. Membimbing siswa dalam menjawab pertanyaan. 

6. Memberi kesempatan kepada siswa. 

7. Menarik suatu kesimpulan hasil diskusi. 

8. Mengakhiri pelajaran. 



18 

E.   Hipotesis Tindakan 

Menurut Narbuko dan Ahmad (2009: 118) hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena 

jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas 

dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang 

dirumuskan. Lain hal mnurut Sugiyono (2009:64) Hipotesis   sebagai   suatu   

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan 

masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas penulis menyimpulkan hipotesis 

diartikan sebagai dugaan sementara pada penelitian yang akan dilakukan. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:  

1.   Pendekatan inquri dapat meningkatkan aktivitas belajar PKn siswa kelas IV A 

SD 59 Gedong Tataan 

2.  Pendekatan inquri dapat meningkatkan Prestasi belajar PKn siswa kelas IV A 

SD 59 Gedong Tataan 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

   

 

 III. METODE  PENELITIAN 

 

A.    Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian PTK untuk memperbaiki proses belajar 

mengajar.  Dengan memberikan suatu penilaian kepada masing-masing siswa 

dengan menggunakan kreteria dari kemampuan siswa melalui pendekatan inkuiri.  

Guru pada saat melakukan PTK memiliki tugas sebagai pendidik dan peneliti 

karena guru bukan hanya melaksanakan pembelajaran semata-mata melainkan  

peran aktif dalam proses pembelajaran mulai dari tahap perencanaan sampai tahap  

evaluasi dan selain itu guru juga memberikan refleksi sebagai hasil dari suatu 

tindakan yang telah dilakukan, 

 

B. Setting Penelitian 

 

1.     Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada semester ganjil tahun pelajaran 2016/2017  

 

2.     Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di SD Negeri 59 Gedong Tataan Kecamatan 

Gedongtataan Kabupaten Pesawaran. 

 

3.   Subjek Penelitian 
 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 59 Gedongtataan  
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C.   Model PTK ( Penelitian Tindakan Kelas ) 

Adapun gambar prosedur Penelitian Tndakan Kelas dapat dilihat pada Gambar 

sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 1. 

Diagram Alur Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

Sumber: Kemmis dan Taggart (dalam Pargito, 2011: 37) 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

penelitian tindakan kelas. Prosedur penelitian ini akan dilakukan melalui 3 (tiga) 

siklus, setiap siklus dilakukan selama 2 x 35 menit yang terdiri dari 4 tahapan, 

yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.  
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a.   Perencanaan (Planning) 

Peneliti melakukan observasi untuk memperoleh gambaran tentang keadaan 

kelas, karakteristik siswa secara umum dan kemampuan siswa dalam mata 

pelajaran PKn. Peneliti sebagai guru mempersiapkan: 

1) Peneliti mengidentifikasi masalah yang muncul saat pelaksanaan 

pembelajaran. 

2)  Peneliti menganalisis penyebab timbulnya masalah yang muncul saat 

pembelajaran. 

3)   Peneliti melakukan analisis kurikulum untuk mengetahui kompetensi 

dasar yang akan disampaikan kepada siswa dengan menggunakan 

pendekatan inkuiri. 

4)    Merancang pembelajaran mengenai penerapan pendekatan inkuiri dalam 

pembelajaran PKn. 

5)   Menyusun Silabus 

6)    Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai materi yang 

sedang diajarkan dengan menerapkan pendekatan inkuiri. 

7)  Menyusun dan menyiapkan instrument lembar observasi mengenai 

keaktifan be 1 ajar siswa. 

8)    Menyiapkan LKS sebagai sarana atau media pembelajaran. 

b.   Pelaksanaan (Acting) 

Dalam kegiatan ini peneliti melaksanakan RPP yang telah dirancang 

sebelumnya. Pelaksanaan dilakukan sesuai jadwal pelajaran tatap muka yaitu 

satu kali tatap muka>selaina 2 x 35 menit. Proses pelaksanaan berdasarkan 

rencana siklus dan jumlah siklus tergantung target yang dicapai sesuai dengan 
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tujuan penelitian. Jumlah tatap muka dalam satu siklus bisa 2-6 kali 

pertemuan. Pada dasarnya dalam penelitian ini bentuk  kegiatannya sama pada 

tiap-tiap siklus, tetapi pada siklus selanjutnya tindakan tersebut 

dikembangkan dan disempurnakan.  

c.    Pengamatan (Observing) 

Pengamatan dilaksanakan selama proses pembelajaran di kelas dengan 

menggunakan lembar observasi meliputi: 

1) Situasi kegiatan pembelajaran (proses). 

2) keaktifan belajar PKn siswa. 

3) kemampuan siswa dalam melakukan demonstrasi/eksperimen.  

d.   Refleksi (Reflecting) 

Refleksi dilakukan untuk mengkaji hasil tindakan pada siklus I mengenai 

keaktifan dalam pembelajaran Pkn. Hasil kajian tindakan siklus I ini 

selanjutnya untuk dipikirkan dan dicari serta ditetapkan beberapa alternatif 

tindakan baru yang diduga lebih efektif untuk meningkatkan keaktifan belajar 

Pkn. Alternatif tindakan ini ditetapkan menjadi tindakan baru pada siklus 

selanjutnya. 

  

D.    Data Penelitian 

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data kemampuan berpikir kritis 

yang dicerminkan oleh skor pretest-posttest dan data skor peningkatan. 

Data ini berupa data kuantitatif. 
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E.   Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik tes. 

Tes digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi yang 

diberikan. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan tes awal berupa tes 

mengenai materi yang telah siswa pelajari sebelum diberi perlakuan dan tes akhir 

berupa tes kemampuan setelah melakukan pembelajaran menggunakan metode 

inquiry based learning. 

 

F.  Sumber Data  

Data penelitian diperoleh melalui tes dan nontes yaitu dokumen hasil belajar siswa 

dan observasi.  

 

 

G.  Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan selama kegiatan pelaksanaan tindakan yaitu dengan 

menggunakan teknis tes dan nontes.  

1)  Teknik Nontes  

Penilaian hasil belajar ada yang diukur dengan mengunakan tes dan ada pula 

yang dengan non tes, antara lain observasi. Secara umum observasi dapat 

diartikan sebagai penghimpunan bahan bahan keterangan yang dilakukan 

dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

berbagai fenomena yang dijadikan objek pengamat (Faturrahman dkk  

2008:86). Observasi dilakukan oleh observer terhadap aktivitas siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung.  
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2)  Teknik Tes  

Teknik tes adalah alat pengukuran berupa pertanyaan, perintah, dan petunjuk 

yang ditunjukan kepada tester untuk mendapatkan respon sesuai dengan 

petunjuk itu (Fathurrohman dkk 2008:86). Dalam penelitian ini, teknik tes 

digunakan untuk mengumpulkan data nilai-nilai siswa, guna mengetahui hasil 

belajar siswa dengan menggunakan metode inkuiri pada pembelajaran PKn di 

kelas IV A SD Negeri 49 Gedongtataan Kabupaten Pesawaran. 

 

H.  Alat Pengumpul Data  
 

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah tes dan lembar observasi.  

1. Tes yang digunakan adalah tes subyektif tertulis untuk mengetahui kemampuan 

siswa dalam pembelajaran.  

2. Lembar observasi yang digunakan oleh observer untuk mengamati aktivitas 

siswa maupun peniliti saat pembelajaran berlangsung.  

 

a.   Lembar Observasi Aktivitas Siswa  

Selama pembelajaran berlangsung, aktivitas siswa diamati oleh observer. 

Aktivitas siswa yang diobservasi adalah perilaku siswa dalam mengamati, 

menanya dan mengkomunikasikan. Indikator untuk masing-masing aspek sebagai 

berikut:   
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Tabel 3.1 Lembar Aktivitas Siswa 

 

  No  Aspek yang diamati  Indikator  

1.  Mengamati  1. Menggunakan banyak indra  

2. Ikut terlibat pada topik yang dibahas  

3. Mampu menyimak dengan baik tentang 

topik  

2.  Menanya  1. Fokus pada topik yang di bahas  

2. Mengunakan bahasa baik dan benar  

3. Runtut dalam menyusun kalimat tanya  

3.  Mengkomunikasikan  1. Mengembangkan sikap teliti  

2. Mampu mengungkapkan pendapat dengan 

benar  

3. Mengembangkan kemampuan berbahasa 

yang baik dan benar  

Sumber Data : Rustaman (2011:1.28) 

b.   Tes Tertulis  

Tes Tertulis dugunakan untuk mengumpulkan data hasil belajar siswa pada ranah 

pengetahuan. Tes dilakukan pada setiap akhir siklus. Bentuk tes yang diguanakan 

adalah tes pilihan jamak dan uraian.  

 

I.   Teknik Analisis Data  
 

Setelah data penelitian diperoleh, selanjutnya data dianalisis untuk mengetahui 

kinerja guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa dengan menggunakan analisis 

data kualitatif dan kuantitatif. Data dikumpulkan, dipilah, disajikan dan dimaknai 

sesuai dengan dinamika data yang ada 

a.   Aktivitas Siswa  

Nilai aktivitas siswa diperoleh dengan rumus:  

 

NA = 100x
SiswaSetiapMaksimalSkor

diperolehyangSkor
   

 

Menurut Memes (2001:36), aktivitas siswa baik individu maupun klasikal 

dikategorikan, sebagaimana tabel berikut.  
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Tabel 3.2 Kategori aktivitas siswa 

 

 Nomor  Rentang Nilai  Kategori  

1  80 – 100  Sangat aktif  

2  66 – 79  Aktif  

3  56 – 65  Cukup  

4  40 – 55  Kurang  

 

Sedangkan untuk menghitung persentase siswa berkategori aktif secara klasikal, 

diperoleh dengan rumus:  

AK =  %100x
Siswa

Aktifiberkategoryangsiswa




 

 

 

1. Analisis data kualitatif  

Data kualitatif adalah data yang diujudkan dalam kata keadaan atau sifat. Data 

kualitatif digunakan untuk mengetahui aktivitas kerja dan kinerja guru selama 

penelitian. (Suryanto, 2008: 5.3). Penelitian aktivitas siswa dan guru dinyatakan 

dengan rumus:  

a. Presentase setiap siswa diperoleh dengan rumus :  
             

% Aktivitas Siswa = %100x
SiswaSetiapalSkorMaksim

DiperolehyangSkor
 

  

       b. Nilai rata-rata aktivitas siswa diperoleh dengan rumus :  

           Nilai rata-rata aktivitas siswa = 
SiswaJumlah

SiswaSetiapaktivitasNilai
  

Tabel 3.3 Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

  

No Nama Siswa  Aspek 

Aktivitas yang 

diamati 

Jumlah 

Skor  

Nilai  Kategori 

  1 2 3    

        

        

 Jumlah       

 Rerata       
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Keterangan :  

Pengamatan dilakukan dengan cara mengamati aktivitas yang dilakukan 

oleh siswa yang terdapat dalam lembar observasi. Dalam penelitian ini, 

lembar observasi aktivitas siswa diamati oleh observer. 

2. Kinerja Guru 

Tingkat Keberhasilan = %100X
MaksimalSkorJumlah

PerolehanSkorjumlah
 

No Rentang Nilai Kategori 

1 80 – 100 Sangat Baik 

2 66 – 79 Baik 

3 56 – 65 Cukup 

4 40 - 55 Kurang 

          Sumber :  Arikunto, (2013 : 281) 

Tabel 3.5 Instrumen Penilaian Kinerja Guru 

 Aspek yang diamati Skor  Skor Nilai Kategori 

I Kegiatan Awal Pembelajaran      

1 Kesiapan ruangan, alat, dan 

media pembelajaran  
    

2 Menyiapkan kesiapan siswa      

3 Memberikan kesiapan apersepsi      

4 Menyampaikan kompetensi 

(tujuan) yang akan dicapai dan 

kegiatan serta memotivasi 

siswa  

    

II Kegiatan Inti Pembelajaran      

1 Menunjukkan penguasaan 

materi pembelajaran  
    

2 Mengaitkan materi dengan 

pengetahuan lain yang relevan  
    

3 Menyampaikan materi sesuai 

dengan hirarki belajar  
    

4 Menunjukkan partisipasi aktif 

siswa dalam pembelajaran  
    

5 Pesan yang dimuat dalam 

media jelas  
    

6 Media rancangan guru      

7 Relevan dengan pesan yang 

akan disampaikan  
    

8 Melibatkan siswa dalam 

menggunakan media  
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 Aspek yang diamati Skor  Skor Nilai Kategori 

9 Terbaca dan mudah dipahami      

10 Menarik perhatian siswa      

11 Mengembangkan kemampuan 

berkomunikasi dalam 

menyampaikan informasi  

    

12 Membantu siswa dalam 

membentuk sikap cermat dan 

kritis  

    

III Penilaian      

1 Memantau kemampuan belajar      

2 Melakukan penilaian akhir 

sesuai dengan kompetensi  
    

IV Penutup      

1 Menyimpulkan bersama siswa      

2 Melakukan refleksi 

pembelajaran dengan 

melibatkan siswa  

    

3 Menyusun rangkuman dengan 

melibatkan siswa  
    

4 Melaksanakan tindak lanjut      

  Jumlah Skor     

  Skor Maksimal     

 Rata-rata     

 Nilai Persentase     

 Kategori     
         

3.   Hasil Belajar Siswa  

Analisis Data Kuantitatif  

Analisis data kuantitatif dilakukan untuk manganalisa data hasil belajar 

siswa yang diperoleh dari penilaian hasil tes akhir pada setiap siklus yang 

mewakili tiap-tiap indikator. Data nilai hasil belajar siswa tiap siklus akan 

dianalisis dan diuraikan pada tabel lembar data perolehan hasil belajar 

siswa. Proses analisis untuk data pencapaian hasil belajar siswa adalah 

sebagai berikut :  

Data Hasil Belajar siswa (hasil tes)  
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Data hasil belajar diperoleh melalui data hasil belajar siswa dalam ranah 

kognetif adalah soal-soal evaluasi yang mewakili indikator atau 

kompetensi dengan tingkat kesukaran yang bervariasi.  

Kriteria penilaian untuk kategori rata-rata pencapaian hasil belajar siswa 

adalah : Bila nilai siswa ≥ 81,00 maka dikategorikan sangat baik, bila 

66,00 ≤ nilai siswa < 81,00 maka dikategorikan baik. Bila 56,00 ≤ nilai 

siswa < 66,00 maka dikategorikan cukup, bila 41,00 ≤ nilai siswa < 56,00 

maka dikategorikan kurang. Arikunto (2001: 245).  

Data hasil belajar siswa berupa nilai tes pada setiap akhir pertemuan 

merupakan siklus nilai lembar kerja siswa.  

Tabel 3.6 Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa 

 

  

No Nilai Frekuensi Jumlah Persentase Kategori 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

Jumlah      

Rata-Rata      

Tuntas      

Belum Tuntas      

 

 

J.  Indikator Keberhasilan  

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah  

1. Adanya peningkatan aktivitas belajar siswa pada siklus akhir siklus  

2. Pada akhir penelitian adanya peningkatan hasil belajar siswa yang aktif 

mencapai 75% dari seluruh siswa telah tuntas belajar dengan KKM 65.  

 



 

 

 

 

 

 V.   SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A.    Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar PKn dalam materi 

Pemerintahan desa dan sistem penerintahan Kecamatan melalui pendekatan 

inkuiri di kelas IV SDN  59 Gedongtataan Pesawaran tahun pelajaran  2017/2018, 

terlihat pada siklus I hasil belajar pembelajaran PKn siswa Pada siklus I rata-rata 

nilai sebesar 68,25, sedangkan pada siklus II rata-rata nilai sebesar 69,25 

mengalami peningkatan sebesar 8,0 dan dapat memenuhi KKM yaitu sebesar 65. 

Selanjutnya hasil pengamatan aktivitas siswa bahwa pada siklus I respons siswa 

atau aktivitas siswa saat pembelajaran sebesar (15 ). Selanjutnya pada siklus II 

respons siswa atau aktivitas siswa saat pembelajaran sebesar (33) dengan tingkat 

kriteria “baik”. 

Aktivitas siswa selama pembelajaran PKn sebagai  berikut : sebanyak 5 siswa 

(25%) siswa berkategori sangat aktif, 8 siswa (40%)  berkategori aktif, 5 siswa 

(25%)  berkategori cukup aktif dan sisanya sebanyak 16 siswa (2%)  berkategori 

kurang aktif 
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B.  Saran 

Berdasarkan hasil penerapan pendekatan model pembelajaran inkuri  dalam 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar Beberapa saran yang dapat peneliti 

sampaikan berdasarkan hasil penelitian ini sebagai berikut: 

1.  Kepala Sekolah 

Alangkah lebih baik jika kepala sekolah memberikan keleluasaan dan 

motivasi kepada para guru untuk selalu mencoba menerapkan pendekatan 

inkuiri  sebagai alternatif dalam pembelajaran di kelas. 

 2.  Bagi Guru 

Dalam melaksanakan pembelajaran PKn, seorang guru sebisa mungkin 

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para siswanya untuk 

berlatih menemukan dan menyimpulkan sendiri suatu pokok bahasan yang 

dipelajarinya. Hal ini dikarenakan kegiatan tersebut akan sangat membantu 

dan mempermudah para siswa dalam memahami suatu konsep dalam 

pembelajaran PKn. Tentu saja ini tetap dibawah bimbingan guru yang 

bersangkutan. Dengan demikian akan memberikan kesempatan kepada para 

siswa untuk mengembangkan kreatifitas, daya pikir, serta kemampuan 

analisisnya, sehingga mereka mampu mengkonstruksi sendiri  pengetahuan 

baru yang ia peroleh sebagai bekal untuk memecahkan masalah dalam 

kehidupannya sebagai anggota masyarakat. 

3.  Bagi Siswa 

Siswa hendaknya selalu bekerja sama dengan teman sekelompoknya dalam 

pembelajaran. Siswa pun hendaknya terlibat aktif dan bersungguh-sungguh 
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dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas khususnya dalam 

pembelajaran PKn 
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