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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1.  Model Inkuiri 

Inkuiri merupakan model pembelajaran yang membimbing siswa 

untuk memperoleh dan mendapatkan informasi serta mencari jawaban atau 

memecahkan masalah terhadap pertanyaan yang dirumuskan. Dalam model 

pembelajaran inkuiri siswa terlibat secara mental dan fisik untuk 

memecahkan suatu permasalahan yang diberikan guru. 

Kardi (2003: 3)  mendefinisikan inkuiri adalah model pembelajaran 

yang dirancang untuk membimbing siswa bagaimana meneliti masalah dan 

pertanyaan berdasarkan fakta. Model inkuiri menekankan pada proses 

mencari dan menemukan, peran siswa dalam model ini adalah mencari dan 

menemukan sendiri pemecahan masalah dalam suatu materi pelajaran 

sedangkan guru sebagai fasilitator dan pembimbing siswa untuk belajar. 

Secara umum inkuiri merupakan proses yang bervariasi dan meliputi 

kegiatan-kegiatan mengobservasi, merumuskan pertanyaan yang 

relevan, mengevaluasi buku dan sumber informasi lain secara kritis, 

merencanakan penyelidikan atau investigasi, mereview apa yang telah 

diketahui, melaksanakan percobaan atau eksperimen dengan 

menggunakan alat untuk memperoleh data, menganalisis dan 

menginterpretasi data, serta membuat prediksi dan 

mengkomunikasikan hasilnya, Ibrahim (2007: 2). 

 

Cleaf dalam Putrayasa (2009: 2) menyatakan bahwa inkuiri adalah 

salah satu strategi yang digunakan dalam kelas yang berorientasi proses, 

inkuiri merupakan sebuah strategi pengajaran yang berpusat pada siswa, 
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yang mendorong siswa untuk menyelidiki masalah dan menemukan 

informasi. 

Lebih lanjut Sagala (2006: 197) menyatakan ada lima tahapan yang 

ditempuh dalam melaksanakan model inkuiri yaitu: (1) perumusan 

masalah yang dipecahkan siswa, (2) menetapkan jawaban sementara 

(hipotesis), (3) siswa mencari informasi, data fakta yang diperlukan 

untuk menjawab permasalahan, (4) menarik kesimpulan jawaban atau 

generalisasi, dan (5) mengaplikasikan kesimpulan atau generalisasi 

dalam situasi baru. 

 

Dari beberapa pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa model 

inkuiri adalah model pembelajaran yang menekankan kepada siswa untuk 

lebih aktif dalam pembelajaran, dimana siswa dapat menemukan atau 

meneliti masalah berdasarkan fakta untuk memperoleh data, sedangkan guru 

hanya sebagai fasilitator dan pembimbing siswa dalam belajar. 

Langkah-Langkah Model Inkuiri  

Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran inkuiri, siswa hendaknya memperhatikan langkah-langkah 

kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model inkuiri agar 

pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan apa yang 

diharapkan. 

Menurut Sanjaya (2006 : 201) mengemukakan secara umum bahwa 

proses pembelajaran yang menggunakan model inkuiri dapat 

mengikuti langkah-langkah sebagai berikut : 

1.  Orientasi 

Langkah orientasi adalah langkah untuk membina suasana atau 

iklim pembelajaran yang responsif sehingga dapat merangsang dan 

mengajak untuk berpikir memecahkan masalah. 

2.   Merumuskan masalah 

Merumuskan masalah  merupakan langkah membawa siswa pada 

suatu persoalan yang mengandung teka teki. 

3.  Mengajukan hipotesis 
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Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang 

sedang di kaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu di uji 

kebenarannya. 

4.  Mengumpulkan data 

Mengumpulkan data adalah aktifitas menjaring informasi yang 

dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Kegiatan 

mengumpulkan data meliputi percodaan atau eksperimen. 

1. Menguji hipotesis 

Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang 

dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang 

diperoleh berdasarkan pengumpulan data. 

6.  Merumuskan kesimpulan 

Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan 

yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. 

 

Kelebihan dan Kekurangan Model Inkuiri 

 Setiap model pembelajaran mempunyai kelebihan dan 

kekurangnnya masing-masing. Dengan adanya kelebihan dan kekurangan 

tersebut dapat menjadi acuan guru untuk menyampaikan materi 

pembelajaran. Adapun kelebihan dan kelemahan model pembelajaran 

inkuiri adalah sebagai berikut:  

Menurut Sanjaya (2006: 208) bahwa model inkuiri memiliki beberapa 

kelebihan dan kekurangan, diantaranya : 

Kelebihan 
1. Model inkuiri merupakan model pembelajaran yang menekankan 

kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, 

secara seimbang sehingga pembelajaran akan lebih bermakna. 

2. Model inkuiri memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai 

dengan gaya belajar meraka. 

3. Model inkuiri merupakan model yang dianggap sesuai dengan 

perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar 

adalah proses perubahan tingkah laku. 

4. Keuntungan lain adalah model pembelajaran ini dapat melayani 

kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. 

Artinya, siswa yang memiliki kemampuan belajar yang bagus tidak 

akan terlambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. 

 

Kekurangan 
1. Jika model inkuiri digunakan sebagai model pembelajaran, maka 

akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. 
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2. Model ini sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena 

terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. 

3. Dalam mengimplementasikannya,  memerlukan waktu yang 

panjang sehingga sering guru sulit menyesuaikannya dengan waktu 

yang telah ditentukan. 

4. Semua kriteria keberhasilan ditentukan oleh kemampuan siswa 

menguasai materi pelajaran, maka model inkuiri akan sulit 

diimplemintasikan oleh setiap guru. 

 

 

2.2. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan suatu proses yang berkelanjutan untuk 

mengembangkan potensi diri seseorang. Proses belajar diperlukan untuk 

mengembangkan kemampuan seseorang secara optimal. 

Menurut Rusffendi dalam Heruman (2007: 5) membagi belajar 

menjadi dua macam yaitu belajar menghafal dan belajar bermakna. 

Pada belajar menghafal, siswa dapat belajar dengan menghafalkan 

apa yang sudah diperolehnya, sedangkan belajar bermakna adalah 

belajar memahami apa yang sudah diperolehnya, dan dikaitkan 

dengan dengan keadaan lain sehingga apa yang dipelajari akan lebih 

dimengerti. 

 

Sejalan dengan pendapat di atas, Skinner (dalam Dimyati dan 

Mudjiono 2002: 9) berpendapat bahwa belajar adalah suatu perilaku, pada 

saat belajar maka responnya menjadi baik, sebaiknya bila tidak belajar 

responnya akan menurun. 

Teori yang dikemukakan Gagne (dalam Dimyati dan Mudjiono 

2002: 10) menyatakan bahwa belajar merupakan kegiatan yang kompleks, 

setelah belajar orang memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap dan nilai. 

Dari beberapa pendapat para ahli di atas maka penulis simpulkan 

bahwa belajar adalah suatu proses perubahan yang kompleks dari diri 

seseorang dan berlangsung seumur hidup. Salah satu pertanda seseorang 

telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya. 
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2.3. Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar yang dimaksud adalah seluruh aktivitas siswa 

dalam proses belajar, mulai dari kegiatan fisik sampai kegiatan psikis. 

Aktivitas belajar dapat dikatakan sebagai kegiatan yang dilakukan seseorang 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Karena tanpa adanya 

aktivitas, belajar itu tidak akan berjalan dengan baik.  

Anak yang belajar selalu melakukan aktivitas. Aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran merupakan salah satu indikator adanya 

keinginan siswa untuk belajar. Reber (Syah, 2003: 109) mengemukakan 

bahwa aktivitas adalah proses yang berarti cara-cara atau langkah-langkah 

khusus yang dengan beberapa perubahan ditimbulkan hingga tercapainya 

hasil-hasil tertentu.  

Menurut Kunandar (2010: 277), aktivitas belajar adalah keterlibatan 

siswa dalam bentuk sikap, pikiran, perhatian, dan aktivitas dalam kegiatan 

pembelajaran guna menunjang keberhasilan proses belajar mengajar dan 

memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut. Selanjutnya Sardiman (2010: 

100) menyatakan: “aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik 

maupun mental. Dalam kegiatan belajar kedua aktivitas itu harus selalu 

berkait”. 

Keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran akan berdampak baik 

pada hasil belajarnya. Seperti yang dikemukakan oleh Djamarah (2000: 67): 

“Belajar sambil melakukan aktivitas lebih banyak mendatangkan hasil bagi 

anak didik, sebab kesan yang didapatkan oleh anak didik lebih tahan lama 

tersimpan di dalam benak anak didik”.  
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Jenis-jenis aktivitas belajar menurut Paul D. Dierich dalam Hamalik 

(2008: 173) membagi kegiatan belajar dalam 8 kelompok sebagai 

berikut: 

1. Visual Activities (kegiatan visual), misalnya membaca, 

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaaan orang 

lain. 

2. Oral Activities (kegiatan lisan), misalnya menyatakan, 

merumuskan, bertanya, member saran, mengeluarkan pendapat, 

mengadakan wawancara, diskusi. 

3. Listening Activities (kegiatan mendengarkan), misalnya 

mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, music dan pidato. 

4. Writing Activities (kegiatan menulis), misalnya menulis cerita, 

karangan, laporan, angket, menyalin. 

5. Drawing Activities (kegiatan menggambar), yaitu menggambar, 

membuat grafik, peta dan diagram. 

6. Motor Activities (kegiatan metrik), misalnya melakukan kegiatan, 

membuat konsturksi, model, mereparasi, bermain, berkebun, 

berernak. 

7. Mental Activities (kegiatan mental), missal menanggapi, 

mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, 

mengambil keputusan. 

8. Emotional Activities, misalnya menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang dan gugup. 

 

Dari uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas 

merupakan hal yang sangat penting dalam peningkatan hasil belajar siswa, 

karena didalam kegiatan pembelajaran tanpa adanya suatu keaktifan siswa, 

maka belajar tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Siswa yang aktif 

dalam belajar akan mendapatkan prestasi yang baik dibandingkan dengan 

siswa yang kurang aktif dalam belajar. 

 

2.4 Hasil Belajar 

Belajar merupakan proses mengadakan perubahan, salah satunya 

perubahan pengetahuan. Ada tidaknya pengetahuan dalam diri siswa dapat 

dilihat dari hasil belajar siswa. Melalui hasil belajar juga dapat diketahui 

tingkat keberhasilan pembelajaran berdasarkan Taksonomi Bloom (dalam 

Sudjana, 2010: 22) secara garis besar membagi hasil belajar menjadi tiga 
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ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotoris. Ranah 

kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual, ranah afektif berkenaan 

dengan sikap, dan ranah psikomotoris berkenaan dengan hasil belajar 

keterampilan dan kemapuan bertindak. Hasil belajar dipengaruhi oleh 

adanya kesempatan yang diberikan kepada anak. Ini berarti bahwa guru 

perlu menyusun rancangan dan pengelolaan pembelajaran yang 

memungkinkan anak bebas untuk melakkukan eksplorasi terhadap 

lingkungannya. 

Soedijarto (Nashar, 2004: 79) mengemukakan bahwa hasil belajar 

adalah tingkat penguasaan yang dicapai oleh siswa dalam mengikuti 

program belajar dan mengajar sesuai yang ditetapkan. Hasil belajar ialah 

suatu akibat dari proses belajar (Sudjana dalam Kunandar, 2010: 276). 

Sedangkan Dimyati & Mudjiono (2006: 3) mengemukakan bahwa hasil 

belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak 

mengajar.   

Larasati (2005 : 11) mengemukakan bahwa prestasi belajar merupakan 

hasil yang dicapai seseorang setelah melakukan suatu proses belajar. Hasil 

belajar merupakan perubahan tingkah laku kognitif, tingkah laku afektif dan 

tingkah laku psikomotorik. Dengan sumber yang sama prestasi belajar 

merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Manusia 

selalu berusaha mengejar prestasi menurut bidang dan kemampuan masing-

masing. Suatu prestasi belajar tidak hanya sebagai indikator, keberhasilan 

dalam  bidang studi tertentu, tetapi juga sebagai indikator kualitas institusi  

pendidikan. 
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa 

hasil belajar yaitu perubahan dalam diri siswa setelah memperoleh 

pengalaman belajar terutama dalam aspek pengetahuan, sikap serta 

keterampilan yang dimilikinya, dan hasil belajar tersebut didapat dari soal 

tes yang diberikan oleh guru kepada siswa. 

 

2.5 Pengertian Matematika 

Istilah Matematika berasal dari bahasa Yunani “Mathematike” yang 

berarti mempelajari, atau “Mathesis” yang berarti “relating to learning” 

(pengetahuan atau ilmu). Perkataan Mathematike berhubungan erat dengan 

sebuah kata lainnya yang serupa, yaitu “mathaein’ yang mengandung arti 

ajaran atau belajar (berpikir) Ensiklopedia Indonesia dalam Tim MKPBM 

UPI (2001: 17), jadi berdasarkan asal katanya, maka Matematika berarti 

ilmu pengetahuan yang didapat dengan berpikir atau nalar (Erna, Tiurlina, 

2006: 3). Matematika juga diartikan sebagai pengetahuan abstrak dan 

deduktif, dimana kesimpulan tidak ditarik berdasarkan pengalaman 

keindraan, tetapi atas kesimpulan yang ditarik dari kaidah–kaidah  tertentu 

melalui deduksi.  

James dan James (1976) dalam kamus Matematika mengatakan bahwa 

matematika adalah ilmu tentang logika, bentuk, susunan, besaran, dan 

konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan jumlah 

yang banyak yang terbagi ke dalam tiga bidang yaitu, aljabar, analisis, dan 

geometri (Tim MKPBM UPI, 2001: 17). 

Russefendi dalam Erna, Tiurlina (2006: 4), menyatakan bahwa 

Matematika terorganisasikan dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan. 
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Definisi-definisi, aksioma-aksioma, dan dalil-dalil di mana dalil-dalil 

setelah dibuktikan kebenarannya berlaku secara umum, karena itulah 

Matematika sering disebut ilmu deduktif. 

Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan  

matematika adalah ilmu pengetahuan yang didapat dengan berfikir 

(bernalar), yang berfungsi mengembangkan kemampuan menghitung, 

mengukur, menurunkan dan menggunakan rumus matematika sederhana 

yang berguna untuk membantu manusia dalam memahami dan menguasai 

permasalahan sosial dan ekonomi. 

 

2.6   Hipotesis 

  Berdasarkan tinjauan pustaka di atas dirumuskan hipotesis penelitian 

tindakan kelas sebagai berikut: “Apabila dalam pembelajaran Matematika 

menggunakan model pembelajaran inkuiri secara tepat, maka akan dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IV SD Kristen 1 Metro 

Pusat Tahun Pelajaran 2012/2013”. 

 

 

 

 

 

 


