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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

 

A. Pembelajaran Dan Belajar 

 

1. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran mengandung makna adanya kegiatan mengajar dan belajar, di mana 

pihak yang mengajar adalah guru dan yang belajar adalah siswa yang berorientasi 

pada kegiatan mengajarkan materi yang berorientasi pada pengembangan 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa sebagai sasaran pembelajaran. Dalam 

proses pembelajaran akan mencakup berbagai komponen lainnya, seperti media, 

kurikulum, dan fasilitas pembelajaran.  

Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, pembelajaran merupakan 

aktivitas yang paling utama. Ini berarti bahwa keberhasilan pencapaian tujuan 

pendidikan banyak bergantung pada bagaimana proses pembelajaran dapat 

berlangsung secara efektif. Pemahaman seorang guru terhadap pengertian 

pembelajaran akan sangat mempengaruhi cara guru itu mengajar. 

 

Darsono (2002: 24-25) secara umum menjelaskan pengertian pembelajaran 

sebagai “suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga 

tingkah laku siswa berubah kearah yang lebih baik”.  

 

Menurut Oemar Hamalik (Sanjaya, 2008:6) Pembelajaran adalah suatu kombinasi  
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yang terorganisir yang meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, 

perlengkapan dan prosedural yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.  

 

Sedangkan menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun  

2003  menyatakan  bahwa “pembelajaran  adalah  proses  interaksi  peserta   didik 

 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. 

 

 

Dari berbagai pendapat pengertian pembelajaran di atas, maka dapat ditarik suatu 

kesimpulan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses kegiatan yang 

memungkinkan guru dapat mengajar dan siswa dapat menerima materi pelajaran 

yang diajarkan oleh guru secara sistematik dan saling mempengaruhi dalam 

kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada suatu 

lingkungan belajar. 

 

 

2. Pengertian Belajar 

 

Belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku, akibat interaksi 

individu dengan lingkungan. Individu dapat dikatakan telah mengalami proses 

belajar, meskipun pada dirinya hanya ada perubahan dalam kecenderungan  

perilaku. De Cecco & Crawford (dalam Ali, 2000: 14). 

 

Perubahan perilaku tersebut mencakup pengetahuan, pemahaman, keterampilan, 

sikap, dan sebagainya yang dapat maupun tidak dapat diamati.Perilaku yang dapat 

diamati disebut penampilan (behavioral performance) sedangkan yang tidak dapat 

diamati disebut kecendrungan perilaku (behavioral tendency).Penampilan yang 

dimaksud dapat berupa kemampuan menjelaskan, menyebutkan, dan melakukan 

sesuatu perbuatan.Terdapat perbedaan yang mendasar antara perilaku hasil belajar  



9 
 

dengan yang terjadi secara kebetulan.  

Seseorang yang secara kebetulan dapat melakukan sesuatu, tidak dapat 

mengulangi perbuatan itu dengan hasil yang sama. Sedangkan seseorang dapat 

melakukan sesuatu karena hasil belajar dapat melakukkannya secara berulang-

ulang dengan hasil yang sama. 

Gagne (1977) seperti yang dikutip Miarso (2004), berpendapat bahwa belajar 

merupakan seperangkat proses yang bersifat internal bagi setiap pribadi (hasil) 

yang merupakan hasil transformasi rangsangan yang berasal dari peristiwa 

eksternal dilingkungan pribadi yang bersangkutan (kondisi), agar kondisi 

eksternal itu lebih bermakna sebaiknya diorganisasikan dalam urutan peristiwa 

pembelajaran (metode atau perlakuan).  

    

Proses belajar yang berkulitas dan relevan tidak dapat terjadi dengan sendirinya, 

melainkan perlu direncanakan. Belajar merupakan kegiatan aktif pembelajar 

dalam membangun makna atau pemahaman, sehingga diperlukan dorongan 

kepada pebelajar dalam membangun gagasan (Depdiknas, 2002). 

Oleh karena itu diperlukan penciptaan lingkungan yang mendorong prakarsa, 

motivasi, dan tanggung jawab pebelajar untuk belajar sepanjang hayat. 

Pembelajaran yang melibatkan seluruh indera akan lebih bermakna dibandingkan 

dengan satu indera saja (Dryden, G. dan Jeannette V, 2002: 195), hal ini akan 

memunculkan kreativitas untuk menyelesaikan masalah dengan cara-cara baru 

dan tidak terpaku pada satu cara saja. 

 

Menurut pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian belajar adalah 

kegiatan aktif pembelajar dalam membangun makna atau pemahaman, sehingga 

diperlukan dorongan kepada pembelajar dalam membangun gagasan tersebut. 
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3. Aktivitas Belajar 

Dalam proses pembelajaran, aktivitas merupakan salah satu faktor penting,karena 

aktivitas merupakan proses pergerakan secara berkala, dan tidak akan tercapainya 

proses pembelajaran yang efektip apabila tidak adanya aktivitas. Seperti yang 

diungkapkan oleh Dave Meiner (dalam Iis Indraeni, 2009: 10) bahwa “belajar 

berdasar aktivitas berarti bergerak aktif secara fisik ketika belajar dengan 

memanfaatkan indera sebanyak mungkin, sehingga dapat membuat seluruh tubuh 

dan fikiran terlibat dalam proses belejar mengajar” 

 

Menurut Usman (dalam Iis Indraeni, 2009: 1) mengemukakan bahwa aktivitas 

belajar siswa dapat digolongkan kedalam beberapa bentuk, yaitu:    

1. Aktivitas  visual  (visual  activities)   meliputi   membaca,  menulis, melakukan 

     eksperimen dan demontrasi. 

2.  Aktivitas   lisan  (oral activities)  meliputi    bercerita,   membaca   sajak, tanya 

      jawab,  diskusi dan menyanyi.                

3.  Aktivitas    mendengarkan    (listening    activities)     meliputi    mendengarkan 

     penjelasan dari guru, mendengarkan ceramah, mendengarkan pengarahan. 

4.  Aktivitas gerak (motor actifities) meliputi senam, atletik, menari.           

5.  Aktivitas    menulis   (writing  activities)  meliputi  mengarang,  menulis  surat, 

     membuat makalah. 

Banyak macam macam kegiatan (aktivitas belajar) yang dapat dilakukan anak 

anak di kelas, tidak hanya mendengarkan atau mencatat. Paul B. Diedrich (dalam 

Nasution, 2004: 9), membuat suatu daftar yang berisi macam macam kegiatan 

(aktivitas siswa), antara lain: 

1. Visual activities  seperti membaca, memperhatikan:gambar,demonstrasi, 

percobaan, pekerjaan orang lain dan sebagainya. 

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

mengeluarkan pendapat, mengadakan interviu, diskusi, interupsi dan 

sebagainya. 

3. Listeningactivities seperti mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, 

musik, pidato dan sebagainya. 
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4. Writingactivities seperti menulis cerita, karangan, laporan, tes, angket, 

menyalin, dan sebagainya. 

5. Drawingactivities seperti menggambar, membuat grafik, peta diagram, pola, 

dan sebagainya. 

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

mereparasi, bermain, berkebun, memelihara binatang, dan sebagainya. 

7. Mental activities seperti menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan, dan sebagainya. 

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

tenang, gugup, dan sebagainya. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa 

adalah kegiatan siswa mengikuti pembelajaran dengan pikiran  dan semua indera 

yang berhubungan dengan proses pembelajaran yang meliputi:  (1)  

memperhatikan  penjelasan  guru,  (2) bertanya  dan  menjawab  pertanyaan dari  

guru,   (3) menyelesaikan   masalah,  (4) berdiskusi  antar siswa   dalam   

kelompok   (5) menguji hipotesis,   (6) menyimpulkan/ merumuskan kesimpulan, 

dan  (7) mempresentasikan  hasil diskusi atau menanggapi diskusi kelas. 

 

 

4. Hasil Belajar  

Belajar dan mengajar merupakan konsep yang tidak bisa dipisahkan. Belajar 

merujuk pada apa yang harus dilakukan seseorang sebagai subyek dalam belajar. 

Sedangkan mengajar merujuk pada apa yang seharusnya dilakukan seseorang 

guru sebagai pengajar. Dua konsep belajar mengajar yang dilakukan oleh siswa 

dan guru terpadu dalam satu kegiatan.Diantara keduannya itu terjadi interaksi 

dengan guru. Kemampuan yang dimiliki siswa dari proses belajar mengajar saja 

harus bisa mendapatkan hasil bisa juga melalui kreatifitas seseorang itu tanpa 

adanya intervensi orang lain sebagai pengajar. Oleh karena itu hasil belajar yang 

http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/03/pengertian-definisi-hasil-belajar.html
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dimaksud disini adalah kemampuan kemampuan yang dimiliki seorang siswa 

setelah ia menerima perlakukan dari pengajar (guru),  seperti yang dikemukakan 

oleh Sudjana, hasil belajar adalah kemampuan kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2004: 22). 

Sedangkan menurut Horwart Kingsley dalam  Sudjana membagi tiga macam hasil 

belajar mengajar: (1). keterampilan dan kebiasaan, (2). pengetahuan dan 

pengarahan, serta (3).  sikap dan cita-cita. 

Menurut Hamalik (2006:30), hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar akan 

terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu 

menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. Berdasarkan 

teori Taksonomi Bloom hasil belajar dalam rangka studi dicapai melalui tiga 

kategori ranah, dua diantaranya adalah kognitif, dan afektif. Perinciannya adalah 

sebagai berikut : (1) ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar 

intelektual yang terdiri dari 6 aspek yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, 

analisis, sintesis dan penilaian, (2) ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai, 

ranah afektif meliputi lima jenjang kemampuan yaitu menerima, menjawab atau 

reaksi, menilai, organisasi dan karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks 

nilai. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan keterampilan dan sikap yang diperoleh siswa setelah ia menerima 

perlakuan yang diberikan oleh guru sehingga dapat mengkonstruksikan 

pengetahuan kognitif dalam kehidupan sehari-hari.  

 

5. Pembelajaran IPA 

 

Menurut Syaiful Sagala (2010: 61), pembelajaran ialah membelajarkan siswa 

menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar, merupakan penentu utama 

keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan komunikasi dua arah. 
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Mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar 

dilakukan oleh peserta didik atau murid. 

 

Menurut Sri Sulistyorini (2007: 8), pembelajaran IPA harus melibatkan keaktifan 

anak secara penuh dengan cara guru dapat merealisasikan pembelajaran yang 

mampu memberi kesempatan pada anak didik untuk melakukan keterampilan 

proses meliputi: mencari, menemukan, menyimpulkan, mengkomunikasikan 

sendiri berbagai pengetahuan, nilai-nilai, dan pengalaman yang dibutuhkan. 

 

Ilmu Pengetahuan Alam sebagai disiplin ilmu dan penerapannya dalam 

masyarakat membuat pendidikan IPA menjadi penting. Struktur kognitif anak 

tidak dapat dibandingkan dengan struktur kognitif ilmuwan. Anak perlu dilatih 

dan diberi kesempatan untuk mendapatkan keterampilan-keterampilan dan dapat 

berpikir serta bertindak secara ilmiah. Adapun IPA untuk anak Sekolah Dasar 

dalam Usman Samatowa (2006: 12) didefinisikan oleh Paolo dan Marten yaitu 

sebagai berikut: mengamati apa yang terjadi, mencoba apa yang diamati, 

mempergunakan pengetahuan baru untuk meramalkan apa yang akan terjadi, dan 

menguji bahwa ramalan-ramalan itu benar. 

 

Menurut pendapat beberapa para ahli dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA 

di Sekolah Dasar dapat melatih dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengembangkan keterampilan-keterampilan proses dan dapat melatih siswa untuk 

dapat berpikir serta bertindak secara rasional dan kritis terhadap persoalan yang 

bersifat ilmiah yang ada di lingkungannya sehingga siswa dapat menerapkannya 

dalam kehidupannya sehari-hari. 
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6. Hakikat IPA 

 

 

IPA merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis, dan 

dalam penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. 

Perkembangan IPA selanjutnya tidak hanya ditandai oleh adanya kumpulan fakta 

saja, tetapi juga ditandai oleh munculnya metode ilmiah yang terwujud melalui 

suatu rangkaian kerja ilmiah, nilai, dan sikap ilmiah (Depdiknas, 2006). 

Menurut Kurikulum Pendidikan Dasar dalam Garis-garis Besar Program 

Pendidikan (GBPP) kelas V Sekolah Dasar dinyatakan:Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) atau sains merupakan hasil kegiatanmanusia yang berupa pengetahuan, 

gagasan dan konsep-konsep yangterorganisasi tentang alam sekitar, yang 

diperoleh dari pengalamanmelalui serangkaian proses kegiatan ilmiah antara lain 

penyelidikan,penyusunan dan pengujian gagasan-gagasan.IPA merupakan salah 

satu kumpulan ilmu pengetahuan yang mempelajarialam semesta, baik ilmu 

pengetahuan yang mempelajari alam semestayang bernyawa ataupun yang 

takbernyawa dengan jalan mengamatiberbagai jenis danperangkat lingkunganalam 

serta lingkungan alambuatan. 

IPA merupakan cara mencari tahu tentang alam secarasistematik untuk menguasai 

pengetahuan, fakta-fakta, konsep-konsep,prinsip-prinsip, proses penemuan, dan 

memiliki sikap ilmiah.Pendidikan IPA di SD bermanfaat bagi siswa untuk 

mempelajari dirisendiri dan alam sekitar.Pendidikan IPA menekankan pada 

pemberianpengalaman langsung dan kegiatan praktis untuk 

mengembangkankompetensi agar siswa mampu menjelajahi dan memahami alam 

sekitarsecara ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk mencari tahu danberbuat 



15 
 

sehingga dapat membantu siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih 

mendalam tentang alam sekitar (Depdiknas 2004:33). 

 

Menurut pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat ipa adalah merupakan 

hasil kegiatanmanusia yang berupa pengetahuan, gagasan dan konsep-konsep 

yangterorganisasi tentang alam sekitar yang diperoleh dari pengalamanmelalui 

serangkaian proses kegiatan ilmiah. 

 

 

7. Pembelajaran IPA di SD 

Khusus untuk pembelajaran IPA di SD hendaknya membuka kesempatan untuk 

memupuk rasa ingin tahu siswa secara alamiah. Hal ini akan membantu mereka 

dalam mengembangkan kemampuan bertanya dan mencari jawaban atas 

fenomena alam berdasarkan bukti serta mengembangkan cara berfikir ilmiah. 

Fokus pembelajaran IPA di SD hendaknya ditunjukkan untuk memupuk minat 

dan pengembangan siswa terhadap dunia mereka dimana mereka tinggal.Aspek 

pokok dalam pembelajaran IPA adalah siswa dapat menyadari keterbatasan 

pengetahuan mereka, memiliki rasa ingin tahu untuk menggali berbagai 

pengetahuan baru dan akhirnya dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan 

mereka.Bila pembelajaran IPA diarahkan dengan tujuan seperti ini, dapat 

diharapkan bahwa pendidikan IPA Sekolah Dasar dapat memberikan sumbangan 

yang nyata dalam membelajarkan IPA. 

 

Tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan alam telah terjadi pergeseran yaitu yang 

semula menekankan pada hasil belajar (produk), kemudian lebih mengutamakan 

pada proses (keterampilan proses). Oleh karena itu dalam pelaksanaan 
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pembelajarannya tidak hanya menekankan pada produk yang akan dihasilkan, 

tetapibagaimana proses pembelajaran IPA berlangsung. Untuk mengetahui 

bagaimana keterampilan proses IPA berlangsung, maka guru harus 

memperhatikan mengenai keterampilan IPA tersebut.  

 

Keterampilan proses IPA yang dapat diterapkan untuk siswa Sekolah Dasar 

diantaranya adalah pengamatan (observasi), pengelompokkan (klarifikasi), 

pengukuran, hubungan ruang atau waktu, meramalkan (memprediksi), 

mengkomunikasikan, serta menarik kesimpulan. Ilmu pengetahuan alam  tidak 

hanya merupakan kumpulan pengetahuan saja, tetapi terkandung hal-hal lain, 

seperti yang dikemukakan oleh Carin dan Evan (dalam Sudjana,2009: 93) yang 

menyatakan bahwa: sains mengandung empat hal, yaitu: konten atau produk, 

proses atau metode, sikap, serta teknologi.  

 

Sains sebagai konten atau produk berarti bahwa dalam sains terdapat fakta-fakta, 

hukum-hukum, prinsip-prinsip, serta teori-teori yang sudah diterima 

kebenarannya. Sains sebagai proses atau metode berarti bahwa sains merupakan 

suatu proses atau metode untuk mendapatkan pengetahuan. Selain sains sebagai 

produk dan proses, sains juga merupakan sikap, artinya bahwa dalam sains 

terkandung sikap seperti tekun, terbuka, jujur, serta objektif. IPA sebagai 

teknologi mengandung arti bahwa IPA mempunyai keterkaitan dan banyak 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari.  Oleh karena itu dalam pembelajaran IPA 

seharusnya diciptakan kondisi belajar yang kondusif yaitu siswa menjadi aktif, 

kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan sehingga pembelajaran akan lebih 

bermakna bagi siswa. Pembelajaran akan sangat bermakna bagi siswa jika di 
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dalamnya terjadi interaksi yang positif melalui penerapan strategi pembelajaran 

yang tepat. Pengelolaan kelas yang baik akan melahirkan interaksi belajar 

mengajar yang baik pula. Maka, proses pembelajaran harus dilakukan melalui 

penerapan berbagai strategi yang tepat sehingga tujuan-tujuan pembelajaran dapat 

dicapai secara optimal.Untuk itu guru dituntut untuk memiliki kemampuan 

mengembangkan strategi pembelajaran dalam menciptakan kondisi kelas yang 

dapat mempengaruhi kehidupan siswa. Kemampuan guru dalam mendesain 

pembelajaran merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran.   

Dengan demikian, guru seharusnya memiliki kemampuan dan pemahaman dalam 

memilih dan menerapkan desain pembelajaran yang tepat. Pembelajaran dikatakan 

bermakna bagi siswa, jika siswa dapat memahami dan mengerti konsep-konsep 

yang sedang dipelajarinya dengan melibatkan proses pengalaman atau penemuan 

dari pengetahuan awal siswa.  

 

Pengetahuan yang diperoleh melalui belajar penemuan dapat bertahan lama dan 

mudah diingat dan secara menyeluruh serta dapat meningkatkan penalaran siswa 

dan kemampuan untuk berfikir secara bebas sehingga dapat melatih keterampilan 

siswa untuk menemukan dan memecahkan masalah, hal ini dapat menjadikan 

siwa menjadi aktif dalam proses pembelajaran.  

 

Piaget (dalam Mudjiono, 2006: 13) berpendapat bahwa: Pengetahuan dibentuk 

oleh individu, sebab individu melakukan interaksi terus menerus dengan 

lingkungan dan lingkungan   tersebut   mengalami   perubahan.  Piaget  

mengemukakan  tiga  fase belajar pengetahuan yaitu fase eksplorasi, pengenalan 

konsep dan aplikasi konsep.Dalam fase eksplorasi, siswa mempelajari gejala 

dengan bimbingan. Dalam fase pengenalan konsep, siswa mengenal konsep yang 

ada hubungannnya dengan gejala, dalam fase aplikasi konsep, siswa 

menggunakan konsep untuk meneliti gejala lain lebih lanjut.   
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Selanjutnya (Muhibbin Syah, 2005: 123) mengemukakan tentang belajar 

pemecahan masalah yaitu: Belajar pemecahan masalah pada dasarnya adalah 

belajar dengan menggunakan metode-metode ilmiah atau berfikir secara 

sistematis, logis, teratur dan teliti, tujuannya ialah untuk memperoleh kemampuan 

dan kecakapan kognitif untuk memecahkan masalah secara rasional, lugas dan 

tuntas,untuk itu, kemampuan siswa dalam menguasai konsep-konsep, prinsip-

prinsip, dan generalisasi sangat diperlukan.  

 

Berdasarkan pendapat dan teori para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran dapat bermakna bagi siswa jika siswa terlibat secara aktif sebagai 

subjek pembelajar, siswa membangun pengetahuannya berdasarkan pengalaman 

yang dimilikinya, serta siswa dapat memahami dan mengalami apa yang 

dipelajarinya dan siswa dapat menemukan sendiri konsep-konsep yang 

dipelajarinya melalui pemecahan masalah. Untuk menciptakan pembelajaran 

seperti itu maka harus dilaksanakan dengan pemilihan atau penggunaan model 

pembelajaran yang tepat. 

 

B. Model Pembelajaran Inkuiri          

 

Model inkuiri adalah model yang mempersiapkan siswa 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 penemuan yang satu dengan penemuan yang lain, 

membandingkan apa yang ditemukannya dengan yang ditemukan peserta didik 

lain. Piaget (dalam Mulyasa, 2008: 108). 
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Sementara menurut Aziz (2007: 92) memiliki defenisi lain mengenai pengertian 

metode inkuiri sebagaimana yang tertulis sebagai berikut: metode inkuiri adalah 

metode yang menempatkan dan menuntut guru untuk membantu siswa 

menemukan sendiri data, fakta dan informasi tersebut dari berbagai sumber agar 

dengan kegiatan itu dapat memberikan pengalaman kepada siswa. Pengalaman ini 

akan berguna dalam menghadapi dan memecahkan  masalah masalah dalam 

kehidupannya.  

 

Model inkuiri merupakan model pembelajaran yang penyajiannya memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan 

guru. Model inkuiri adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan 

pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan 

sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan.  

Ada beberapa hal yang menjadi ciri utama model inkuiri (Sanjaya, 2006: 194), 

yaitu:  

(1) inkuri menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan 

menemukan, artinya model inkuri menempatkan siswa sebagai subjek belajar. 

Dalam proses pembelajaran, siwa tidak hanya berperan sebagai penerima 

pelajaran melalui penjelasan guru secara verbal, tetapi mereka berperan untuk 

menemukan sendiri inti dari materi pelajaran itu sendiri, (2) seluruh aktifitas yang 

dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari 

sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap 

percaya diri. Dengan demikian model pembelajaran inkuiri menempatkan guru 

bukan sebagai sumber belajar akan tetapi sebagiai fasilitator dan motivator bagi 

belajar siswa, dan (3) dapat mengembangkan kemampuan berpikir secara 

sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai 

bagian dari proses mental.  

 

Dengan demikian dalam model inkuiri siswa tidak hanya dituntut agar menguasai 

materi pelajaran, akan tetapi bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang 

dimilikinya. Peran guru dalam pembelajaran inkuiri adalah sebagai berikut:  
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1. Motivator, memberikan rangsangan agar siswa aktif dan bergairah berpikir  

2. Fasilitator, menunjukan jalan keluar jika siswa mengalami kesulitan  

3. Penanya, menyadarkan siswa dari kekeliruan yang mereka buat.  

4. Administrator, bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan kelas.  

5. Pengarah, memimpin kegiatan siswa untuk mencapai tujuan yang diharapakan.  

6. Manajer, mengelola sumber bejar, waktu, dan organisasi kelas.  

7. Rewarder, memberi penghargaan pada prestasi yang di capai siswa  

Tujuan model inkuiri ( Sanjaya, 2006: 196) adalah:  

 

1. Mengembangkan sikap, keterampilan, kepercayaan siswa dalam memecahkan  

masalah atau memutuskan secara tepat ( objektif ).  

2. Mengembangkan kemampuan berpikir siwa agar lebih tanggap, cermat, kritis, 

analitis, dan logis.  

3. Membina dan mengembangkan sikap ingin tahu dan ingin tahu lebih jauh.  

4. Mengungkap aspek pengetahuan atau kognitif maupun sikap(afektif).  

 

Langkah-langkah  model pembelajaran  inkuiri  sebagaimana  yang dikemukakan   

( Sanjaya, 2006: 200 ) adalah sebagai berikut:  

 

1. Orientasi adalah langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang 

reponsif.pada langkah ini guru mengkondisikan agar siswasiap melaksanakan 

proses pembelajaran, beberapa hal yang perlu dilakukan dalam tahapan orientasi 

adalah: (a)  menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan dapat 

dicapai oleh siswa, (b)  menjelaskan pokok-pokok yang harus dilakukan oleh 

siswa untuk mencapai tujuan, pada tahap ini dijelaskan langkah-langkah inkuiri 

serta tujuan setiap langkah, mulai dari langkah merumuskan masalah sampai 

dengan merumuskan kesimpulan, dan (c)  menjelaskan pentingnya topik dan 

kegiatan belajar hal ini dilakukan dalam rangka memberikan motivasi belajar 

siswa. 
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2. Merumuskan masalah  (a) merumuskan masalah merupakan langkah membawa 

siswa pada suatu persoalan, beberapa masalah dapat dirumuskan sendiri oleh 

siswa ataupun dengan bantuan guru, (b) masalah yang dikaji adalah masalah yang 

mengandung teka-teki yang  jawabannya pasti, dan (c) konsep-konsep  dalam  

masalah  adalah  konsep-konsep yang telah diketahui terlebih dahulu oleh siswa.  

 

3. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk mengembangkan kemampuan 

berhipotesis pada setiap siswa adalah dengan mengajukan berbagai pertanyaan 

yang dapat mendorong siswa untuk merumuskan jawaban sementara atau 

dapatmerumuskan berbagai perkiraan kemungkinan jawaban dari suatu 

permasalahanyang dikaji.  

 

4. Mengumpulkan Data Mengmpulkan data adalah aktifitas menjaring informasi 

yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam Inkuiri 

mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam 

pengembangan intelektual oleh sebab itu tugas dan peran guru dalam tahapan ini 

adalah mengajukan pertanyaan pertanyaan yang  dapat mendorong siswa untuk 

berpikir mencari informasi yang  dibutuhkan.  

 

5. Menguji Hipotesis  adalah proses menentukan jawaban yang dianggap diterima 

sesuai  dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. 

 

6. Merumuskan Kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang            

diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis untuk mencapai kesimpulan yang 

akuarat,  sebaiknya guru mampu menunjukan pada siswa data mana yang relevan.  



22 
 

Keunggulan model inkuiri (Sanjaya, 2006: 206): model inkuiri memiliki 

keunggulan-keunggulan diantaranya adalah sebagai berikut:  

(1) model inkuiri merupakan model pembelajaran yang menekankan kepada 

pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga 

pembelajaran melalui strategi ini lebih bermakna, (2) model inkuiri dapat 

memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka, 

(3) model inkuiri merupakan model yang sesuai dengan perkembangan psikologi 

pembelajaran modern yang menganggap bahwa belajar adalah proses perubahan 

tingkah laku berkat adanya pengalaman, dan (4) dapat melayani kebutuhan siswa 

yang memiliki kemampuan di atas rata-rata artinya siswa yang memiliki 

kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam 

belajar.  

 

 

Dari keunggulan tersebut pembelajaran inkuiri memberi banyak manfaat baik bagi 

siswa maupun bagi guru. Manfaat yang diperoleh Bagi siswa yakni: (1) siswa 

dapat berfikir secara kritis dan sistematis, (2) meningkatkan keterampilan secara 

ilmiah,  (3) dapat mengkondisikan siswa sebagai petualang dan penemu baru, (4) 

siswa dapat lebih aktif dan berprestasi  (5) pembelajaran menjadi terintegrasi, dan 

(6) belajar akan lebih terasa menyenangkan dan menantang.  

Manfaat bagi guru yakni: (1) menjadi lebih kreatif, (2) terjalin kerjasama yang 

baik antara siswa dan guru, (3) akan sama-sama berkembang bersamaan dengan 

perkembangan siswa, dan (4) dapat memahami teori dan konsep secara 

menyeluruh.  

Dari kelebihan dan manfaat itulah yang dijadikan alasan digunakannya model 

inkuiri dalam upaya untuk meningkatkan proses dan hasil pembelajaran IPA. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli yang telah dikemukakan di atas, maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa model inkuiri adalah model yang memberi 

kesempatan kepada siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran 

melalui percobaan maupun eksperimen  sehingga melatih siswa  berkreativitas 
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dan berpikir kritis untuk menemukan sendiri suatu pengetahuan yang pada 

akhirnya mampu menggunakan pengetahuannya tersebut dalam memecahkan 

masalah yang dihadapi dengan tahapan: (1) orientasi, (2) merumuskan masalah, 

(3) merumuskan hipotesis (4) mengumpulkan data, (5) menguji hipotesis, dan (6) 

merumuskan kesimpulan. 

 

 

C. Kerangka Pikir 

 

Diagram Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi awal 
Guru belum 
menggunak an 
model inkuiri 

Kualitas hasil 
belajar 
rendah 

Siklus 1 
Menggunakan 
model inkuiri 
dan alat  
peraga 

Tindakan 

Kondisi Akhir Siklus II 
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D. Hipotesis tindakan 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan pada penelitian ini,hipotesis 

tindakan penelitian ini adalah:  Jika  pembelajaran IPA pada kelas V SD Negeri 3 

Yogyakarta diterapkan melalui model pembelajaran inkuiri, maka dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA siswa kelas V SD Negeri 3 

Yogyakarta Tahun Pelajaran 2013/2014 


