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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Metode Inkuiri 

 

1. Pengertian Metode Inkuiri 

Metode inkuiri merupakan metode pembelajaran yang menekankan pada 

proses belajar, aktivitas, dan kreativitas peserta didik dalam memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap serta menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Metode Inkuiri menurut Hanafiah (2009:77) merupakan suatu rangkaian 

kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh 

kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara 

sistematis, kritis, dan logis sehingga mereka dapat menemukan sendiri 

pengetahuan, sikap, dan ketrampilan sebagai wujud adanya perubahan 

perilaku. 

Sedangkan metode Inkuiri menurut Subrata (2000:54) dalam bukunya 

Strategi Pembelajaran mengemukakan bahwa metode inkuiri mendorong 

siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses generalisasi dan menguji 

hipotesa. 

Menurut Jean Piaget (dalam Ratnawulan, 2008:23) mengemukakan bahwa 

inkuiri merupakan metode yang mempersiapkan peserta didik pada situasi 
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untuk melakukan eksperimen sendiri secara luas agar melihat apa yang 

terjadi, ingin melakukan sesuatu, mengajukan pertanyaan, mencari 

jawaban sendiri, dan menghubungkan penemuan yang satu dengan 

penemuan yang lain, membandingkan apa yang ditemukan dengan yang 

ditemukan peserta didik lain. 

2. Macam-macam Metode Inkuiri  

Ada beberapa macam Metode Inkuiri menurut Hanafiah (2009:77), yaitu: 

a. Inkuiri terpimpin 

Yaitu pelaksanaan inkuiri dilakukan atas petunjuk guru. Keduanya 

dimulai dari pertanyaan inti, guru mengajukan berbagai pertanyaan 

yang melacak, dengan tujuan untuk mengarahkan peserta didik ke titik 

kesimpulan yang diharapkan. Selanjutnya siswa melakukan percobaan 

untuk membuktikan pendapat yang dikemukakannya. 

b. Inkuiri bebas 

Yaitu peserta didik melakukan penyelidikan bebas sebagaimana 

seorang ilmuwan. Antara lain masalah dirumuskan sendiri, 

penyelidikan dilakukan sendiri, dan kesimpulan diperoleh sendiri. 

c. Inkuiri bebas yang dimodifikasi 

Yaitu masalah diajukan guru didasarkan teori yang sudah dipahami 

peserta didik. Tujuannya untuk melakukan penyelidikan dalam rangka 

membuktikan kebenarannya. 

3. Fungsi Metode Inkuiri 

Ada beberapa fungsi metode inkuiri menurut Hanafiah (2009:78), yaitu 

sebagai berikut: (a) membangun komitmen di kalangan peserta didik untuk 
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belajar, yang diwujudkan dengan keterlibatan, kesungguhan, dan loyalitas 

terhadap mencari dan menemukan sesuatu dalam proses pembelajaran, (b) 

membangun sikap aktif, kreatif, dan inovatif dalam proses pembelajaran 

dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran, dan (c) membangun sikap 

percaya diri dan terbuka terhadap hasil temuannya.  

4. Langkah-langkah Metode Inkuiri 

Beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam metode inkuiri menurut 

Hanafiah (2009:78) adalah: (a) mengidentifikasi kebutuhan siswa, (b) 

seleksi pendahulu terhadap konsep yang akan dipelajari, (c) seleksi bahan 

atau masalah yang akan dipelajari, (d) menentukan peran yang akan 

dilakukan masing-masing peserta didik, (e) mencek pemahaman peserta 

didik terhadap masalah yang akan diselidiki dan ditemukan, (f) 

mempersiapkan setting kelas, (g) mempersiapkan fasilitas yang 

diperlukan, (h) memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

melakukan penyelidikan dan penemuan, (i) menganalisis sendiri atas data 

temuan, (j) merangsang terjadinya dialog interaktif antar peserta didik, (k) 

memberi penguatan kepada peserta didik untuk giat dalam melakukan 

penemuan, dan (l) memfasilitasi peserta didik dalam merumuskan prinsip-

prinsip dari generalisasi atas hasil temuannya. 

 

5. Keunggulan metode inkuiri 

Beberapa keunggulan metode inkuiri menurut Hanafiah (2009:78) adalah 

sebagai berikut: (a) membantu peserta didik untuk mengembangkan, 

kesiapan, serta penguasaan ketrampilan dalam proses kognitif, (b) peserta 
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didik memperoleh pengetahuan secara individual sehingga dapat 

dimengerti dan mengendap dalam pikirannya, (c) dapat membangkitkan 

motivasi dan gairah belajar peserta didik untuk belajar lebih giat lagi, (d) 

memberikan peluang untuk berkembang dan maju sesuai dengan 

kemampuan dan minat masing-masing, dan (e) memperkuat dan 

menambah kepercayaan pada diri sendiri dengan proses menemukan 

sendiri karena pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan peran 

guru yang sangat terbatas. 

6. Kelemahan metode inkuiri 

Kelemahan dari metode inkuiri menurut Hanafiah (2009:79) antara lain: 

(a) siswa harus memiliki kesiapan dan kematangan mental, siswa harus 

berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan 

baik, (b) keadaan kelas kenyataannya gemuk jumlah siswanya, maka 

metode ini tidak akan mencapai hasil yang memuaskan, (c) guru dan siswa 

yang sudah sangat terbiasa dengan proses belajar mengajar gaya lama, 

maka metode inkuiri ini akan mengecewakan, dan (d) ada kritik, bahwa 

proses dalam metode inkuiri terlalu mementingkan proses pengertian saja, 

kurang memperhatikan perkembangan sikap dan ketrampilan bagi siswa.  

Berdasarkan kajian di atas, maka yang dimaksud dengan metode inkuiri 

dalam penelitian ini adalah kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara 

maksimal seluruh kemampuan peserta didik  dalam proses generalisasi dan 

menguji hipotesa sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, 

sikap, dan ketrampilan sebagai wujud perubahan tingkah laku. Langkah-

langkah dalam metode inkuiri mulai dari mengidentifikasi kebutuhan siswa, 
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mempersiapkan fasilitas yang diperlukan, memberi penguatan kepada peserta 

didik untuk giat dalam melakukan penemuan, sampai dengan memfasilitasi 

peserta didik dalam merumuskan prinsip-prinsip dari generalisasi atas hasil 

temuannya. 

B. Belajar  

 

Belajar merupakan salah satu factor yang mempengaruhi dan berperan 

penting dalam pembentukan pribadi. Nana Syaodih Sukmadinata (2010) 

menyebutkan bahwa  sebagian terbesar perkembangan individu berlangsung 

melalui kegiatan belajar. Belajar melibatkan proses mengorganisasikan 

pengalaman-pengalaman ke dalam pola-pola yang sistematis dan bermakna. 

1. Aktivitas Belajar 

Istilah “pembelajaran” berasal dari kepustakaan asing, yaitu “instruction”. 

Pembelajaran menunjuk pada proses pengajaran yang berpusat pada tujuan 

yang dalam banyak hal dapat direncanakan sebelumnya. Pembelajaran 

adalah upaya pendidik untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan 

belajar. Tujuan pembelajaran adalah terwujudnya efisiensi dan efektifitas 

kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik. Pihak-pihak yang terlibat 

dalam pembelajaran adalah pendidik dan peserta didik yang berinteraksi 

edukatif antara satu dengan yang lainnya. Menurut UU nomor 20 tahun 

2003 tentang Sisdiknas, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.  

Sedangkan belajar menurut Fontana (dalam Suherman, 2003:7) 

menyatakan bahwa belajar merupakan proses perubahan tingkah laku yang 
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relatif tetap yang merupakan hasil dari pengalaman. Menurut T. Raka Joni 

(2008) menyebutkan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku yang 

disebabkan oleh matangnya seseorang atau perubahan yang bersifat 

temporer. 

Selanjutnya Suherman (2003:299-300) menyebutkan bahwa pembelajaran 

IPA berbeda dengan pengajaran IPA. Dalam pengajaran IPA, guru lebih 

banyak menyampaikan ide atau gagasan sehingga siswa bertindak pasif, 

dan guru lebih aktif. Sementara dalam pembelajaran IPA siswa harus aktif 

dan lebih dominan dalam kegiatan belajar mengajar, sedangkan guru lebih 

berperan sebagai fasilitator dan dinamisator. 

Aktivitas belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima 

proses pembelajaran. Individu yang mendapat pembelajaran akan 

memperoleh hasil dari apa yang telah dipelajari selama proses 

pembelajaran itu. Hasi belajar bukan hanya dalam pengetahuan, tetapi juga 

membentuk kecakapan, kebiasaan, pengertian, penguasaan, dan 

penghargaan dalam diri seseorang yang belajar. 

Ciri-ciri perubahan perilaku menurut Moh. Surya (N.N, 2008) yaitu: (a) 

perubahan yang disadari dan disengaja. Perubahan perilaku yang terjadi 

merupakan usaha sadar dan disengaja dari individu yang bersangkutan, (b) 

perubahan yang berkesinambungan. Bertambahnya pengetahuan atau 

keterampilan yang dimiliki pada dasarnya merupakan lanjutan dari 

pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh sebelumnya, dan (c) 

perubahan yang fungsional. Setiap perubahan perilaku yang terjadi dapat 
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dimanfaatkan untuk kepentingan hidup individu yang bersangkutan, (d) 

perubahan yang bersifat positif. Perubahan perilaku yang terjadi bersifat 

normative dan menunjukkan kearah kemajuan, (e) perubahan yang bersifat 

aktif. Individu yang bersangkutan aktif berupaya melakukan perubahan, (f) 

perubahan yang bersifat permanen. Perubahan perilaku yang diperoleh 

dari proses belajar cenderung menetap dan menjadi bagian yang melekat 

dalam dirinya, (g) perubahan yang bertujuan dan terarah. Setiap individu 

punya tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan kegiatan belajar, dan 

(h) perubahan perilaku secara keseluruhan. Perubahan perilaku belajar 

bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan saja, tetapi perubahan 

dalam sikap dan keterampilannya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan 

perilaku yang diperoleh sebagai hasil dari belajar antara lain adalah  

individu menyadari dan merasakan telah terjadi adanya perubahan yang 

terjadi pada dirinya, perubahan yang terjadi akibat belajar atau hasil 

belajar yang bersifat menetap atau permanen, dan perubahan yang 

diperoleh individu dari hasil belajar adalah meliputi perubahan 

keseluruhan tingkah laku baik dari keaktivan saat pembelajaran, 

keberanian berpendapat, ketekunan dan keberanian, serta kerja sama.  

2. Hasil Belajar 

Prestasi belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima 

proses pembelajaran. Individu yang mendapat pembelajaran akan 

memperoleh hasil dari apa yang telah dipelajari selama proses 

pembelajaran itu. Hasi belajar bukan hanya dalam pengetahuan, tetapi juga 
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membentuk kecakapan, kebiasaan, pengertian, penguasaan, dan 

penghargaan dalam diri seseorang yang belajar. 

 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (1993:45) hasil belajar merupakan hal 

yang dapat dipandang dari dua sisi peserta didik dan dari sisi guru. Dari 

sisi peserta didik, hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental 

yang lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum belajar. Tingkat 

perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotor. Dari sisi guru tindakan belajar diakhiri dengan 

proses evaluasi belajar. 

Keberhasilan juga ditentutan oleh motivasi dan bimbingan orang tua, 

karena orang tua merupakan orang yang bertanggung jawab di lingkungan 

keluarga terhadap keberhasilan anaknya. 

Hasil belajar menurut Helmart Hiedeis dan Faturrahman (2009:4) adalah 

sebagai berikut: a) tahap pertama, kalau peserta didik telah dapat 

mengutarakan kembali apa yang dipelajarinya dari ingatannya. Apa yang 

diperolehnya dengan cara begini menjadi dasar bagi bentuk belajar yang 

lebih maju,  b) tahap kedua, tercapai kalau peserta didik dapat 

mengorganisasikan sendiri dari tinjauan lain yang baru. Artinya apa yang 

telah dipelajarinya adalah prinsip organisasi tertentu, c) tahap ketiga, 

menghendaki kecakapan pemakaian cara-cara pemecahan masalah 

terhadap masalah-masalah yang serupa, d) tahap keempat, ialah berpikir 

produktif dalam pemecahan masalah yang menghendaki kecakapan untuk 
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menentukan sendiri masalah-masalahnya dan mencari criteria pemecahan 

sendiri dan mengkritik hasilnya secara kritis. 

Menurut Purwanto (1997:3) evaluasi dalam pendidikan adalah penafsiran 

atau nilai terhadap pertumbuhan dan perkembangan peserta didik menuju 

kearah tujuan-tujuan dan nilai-nilai yang ditetapkan dalam kurikulum. 

Hasil penilaian ini pada dasarnya adalah hasil belajar yang diukur. Hasil 

penilaian dan evaluasi ini merupakan umpan balik untuk mengetahui 

sampai dimana proses belajar yang telah dilaksanakan.   

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan 

tingkah laku yang diperoleh sebagai hasil dari belajar adalah perubahan 

yang terjadi mencakup seluruh aspek tingkah laku. Perubahan yang 

diperoleh individu dari hasil belajar adalah meliputi perubahan 

keseluruhan tingkah laku baik dari keaktivan saat pembelajaran, 

keberanian berpendapat, ketekunan dan keberanian, serta kerja sama. 

Tabel Hasil Belajar Siswa 

 

No Nama 
Nilai 

Siklus 1 Siklus 2 

1. Novita Sari 60 75 

2. Abdulah Saputra 55 75 

3. Ajeng Anisa A 75 80 

4. Aris Prayogi 50 70 

5. Anggun Wulan D 85 85 

6. Apri Nurdin 55 70 

7. Apri Ma’ruf 45 65 

8. Angga Maulana 60 80 

9. David Raynaldi 75 80 

10. Devi Fitriyani 50 70 

11. Endang Fitri A 80 85 

12. Habi Nurahman 55 75 

13. M. Arif Septiaji  80 80 

14. Miftahul Jannah 50 65 
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15. Nesti Hanifah 60 75 

16. Nadila Ningtias 75 85 

17. Riska Amalinda 55 70 

18. Sistia Walidah 60 75 

JUMLAH 1125 1360 

Rerata  62,5 75,56 

 

C. Hipotesis Tindakan 

 

Hipotesis pada penelitian ini adalah “ Jika metode inkuiri diterapkan dengan 

baik dan benar maka dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran IPA pada kelas V SDN 3 Parerejo.” 

 


