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ABSTRAK  

 

PENGARUH AKTIVITAS PESERTA DIDIK DALAM MODEL 

PEMBELAJARAN INQUIRY TERHADAP HASIL BELAJAR  

PADA PEMBELAJARAN TEMATIK KELAS V SD NEGERI 

 1 NEGERI AGUNG KECAMATAN TALANGPADANG 

 KABUPATEN TANGGAMUS 

 

Oleh 

 

NOVIA ARISTANTI 

 

 

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya aktivitas belajar peserta didik 

kelas V pada pembelajaran tematik di SD Negeri 1 Negeri Agung. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh aktivitas peserta didik dalam model inquiry 

terhadap hasil belajar pada pembelajaran tematik. Metode yang digunakan adalah 

pre experimental design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta 

didik kelas V. Teknik pengambilan sampel menggunakan non probability 

sampling dengan sampel sebanyak 23 peserta didik. Teknik pengumpulan data 

menggunakan tes dan lembar observasi. Data di analisis menggunakan regresi 

linier sederhana. Hasil analisis data diperoleh simpulan bahwa ada pengaruh 

penerapan model inquiry terhadap hasil belajar peserta didik pada pembelajaran 

tematik kelas V SD Negeri 1 Negeri Agung.  

 

Kata kunci: hasil belajar, inquiry, pembelajaran tematik. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF ACTIVITIES OF STUDENTS IN INQUIRY LEARNING 

MODELS ON LEARNING RESULT ON THE THEMATIC LEARNING 

OF FIFTH GRADE AT SD 1 NEGERI AGUNG SUBDISTRICT 

TALANGPADANG DISTRICT TANGGAMUS 

 

By 

NOVIA ARISTANTI 

 

The problem of this research was the lack learning activities of fifth grade 

students in thematic learning at SD Negeri 1 Agung. The purpose of this research 

is to find out the effect of student activities in the inquiry model on learning result 

in thematic learning. The method was used pre-experimental design. The 

population in this research were all students of fifth grade. The sampling 

technique was used non probability sampling with a sample of 23 students. The 

technique of collecting data are test and observation sheet. Data in analysis was 

done by using simple linear regression. The results of this research is there is an 

effect of the implementation of the inquiry model on the learning result of 

students in thematic learning of fifth grade at SD 1 Negeri Agung. 

Key words: inquiry, learning result, thematic learning 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang mendasar dalam upaya 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan pendidikan manusia 

akan mampu mengembangkan kemampuan yang dimiliknya. Pendidikan 

merupakan usaha sadar untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran yang aktif mengembangkan potensi yang dimilikinya agar 

memiliki kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan. Hal ini 

tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 

menjelaskan bahwa: 

Pendidikan merupakan 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.  

 

Komponen yang terpenting dalam pendidikan dasar yaitu peserta didik, 

bahan ajar, metode, sarana pendidikan dan kurikulum. Harold B. Alberty 

(dalam Tim Pengembang MKDP 2012: 2) memandang kurikulum sebagai 

semua kegiatan yang diberikan kepada peserta didik dibawah tanggung 

jawab sekolah. Kurikulum juga tidak dibatasi pada kegiatan di dalam kelas 
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saja, tetapi mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik 

diluar kelas. 

 

Adapun pandangan yang sampai saat ini masih lazim dipakai dalam dunia 

pendidikan di Negara kita adalah kurikulum. Kurikulum merupakan suatu 

rencana tertulis yang disusun guna memperlancar proses pembelajaran. 

Hal ini sesuai dengan rumusan pengertian kurikulum seperti tertera dalam 

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menjelaskan bahwa: kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.  

 

Indonesia merupakan salah satu Negara yang telah mengalami beberapa 

kali perubahan kurikulum. Kurikulum yang diterapkan di Indonesia saat 

ini adalah kurikulum 2013. Pembaharuan kurikulum dilakukan untuk 

menciptakan peserta didik agar mampu mengembangkan pengalaman 

belajar dan menguasai kompetensi yang ditetapkan.  

 

Kurikulum 2013 menekankan pada kompetensi dengan pemikiran 

kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan.  

Menurut Ibrahim (dalam Tim Pengembang MKDP 2012: 5) 

mengelompokkan kurikulum menjadi tiga dimensi, yaitu kurikulum 

sebagai substansi, kurikulum sebagai sistem dan kurikulum sebagai bidang 

studi. Suatu kurikulum dapat juga menunjuk pada suatu dokumen yang 



3 
 

 

berisi tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal dan 

evaluasi.  

 

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan pada tanggal 27-29 

Oktober 2018 di Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus. 

Observasi dan wawancara dilakukan di satu gugus yaitu Kecubung Tiga 

yang terdiri dari SD Negeri 1 Sinar Semendo, SD Negeri 2 Sinar 

Semendo, SD Negeri 1 Sinar Petir dan SD Negeri 1 Negeri Agung. 

Penelitian ini dilakukan di sekolah yang sudah menerapkan kurikulum 

2013.  

 

Sekolah yang dipilih pada penelitian ini adalah SD Negeri 1 Negeri Agung 

kelas V B karena dari keempat SD tersebut masalah lebih banyak terjadi. 

Masalah yang terjadi diantaranya yaitu kelas yang menggunakan 

kurikulum 2013 hanya kelas 1, 2, 4, dan 5. Kurikulum 2013 khususnya 

kelas 5 baru mulai di terapkan pada tahun 2018, aktivitas peserta didik 

dalam proses pembelajaran kurang aktif, pendidik juga kurang memahami 

metode dan model pembelajaran sehingga pendidik belum menerapkan 

model pembelajaran. 

 

Berdasarkan wawancara dan observasi diperoleh informasi bahwa hasil 

belajar peserta didik kelas VA dan V B pada ujian mid semester ganjil 

tahun pelajaran 2018/2019 umumnya kurang optimal. Hal ini dapat dilihat 

dari nilai ujian mid semester ganjil pada tabel berikut ini. 
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Tabel 1 Hasil Nilai Ujian mid Semester Ganjil Kelas VA dan VB 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Kelas Nilai 

Bahasa 

Indonesia 

(KKM 60) 

IPA 

(KKM 

60) 

IPS 

(KKM 

60) 

PPKn 

(KKM 

60) 

VA 61-70 12 14 13 15 

 55-60 12 10 11 9 

Presentase 

Ketuntasan 
 50,00 58,33 54,16 62,50 

VB 61-70 7 9 8 10 

 55-60 16 14 15 13 

Presentase 

Ketuntasan 
 30,43 39,13 34,78 43,47 

Sumber : dokumentasi wali kelas VB SD Negeri 1 Negeri Agung tahun 

pelajaran 2018/2019 

 

Berdasarkan tabel 1 di atas, dilihat nilai ujian mid semester ganjil pada kelas 

VB belum memenuhi ketuntasan belajar. Jumlah peserta didik sebanyak 23 

dengan interval nilai ketuntasan hasil belajar tematik terpadu peserta didik 

mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan PPKn belum mencapai 

ketuntasan KKM. Mata Pelajaran Bahasa Indonesia dilihat dari interval nilai 

61-70, 55-60 sebanyak 16 peserta didik yang belum tuntas mencapai KKM 

60. 

 

Mata Pelajaran IPA dilihat dari interval nilai 61-70, 55-60 sebanyak 14 

peserta didik yang belum tuntas dengan KKM 60. Mata pelajaran IPS dilihat 

dari interval 61-70, 55-60 sebanyak 15 peserta didik belum tuntas mencapai 

KKM 60. Mata pelajaran PPKn dilihat dari interval 61-70, 55-60 sebanyak 

13 peserta didik belum tuntas dengan KKM 60 . 

 

Berdasarkan kenyataan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

tematik terpadu peserta didik kelas V B semester ganjil pada ujian mid 
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semester SD Negeri 1 Negeri Agung tahun pelajaran 2018/2019 relatif 

rendah. Melihat fakta-fakta yang telah di paparkan di atas, maka perlu 

diadakan perbaikan pembelajaran agar hasil belajar peserta didik dapat 

meningkat. 

 

Rendahnya hasil belajar peserta didik diduga salah satunya terjadi karena 

proses pembelajaran yang berlangsung cenderung monoton atau 

konvensional yaitu hanya dengan metode ceramah, tanya jawab, dan 

pemberian tugas. Proses pembelajaran cenderung berpusat pada pendidik 

sehingga peserta didik kurang aktif dalam proses pembelajaram. 

Berdasarkan hasil pengamatan awal, peserta didik cenderung duduk diam 

mendengarkan penjelasan pendidik dalam menyampaikan materi 

pembelajaran sehingga membuat peserta didik akan merasa bosan dan malas 

untuk mengikuti proses pembelajara. 

 

Tabel 2. Hasil Aktivitas Pembelajaran Sebelum Menggunakan Model   

Pembelajaran Inquiry 

Tingkat 

Keberhasilan 
Kriteria Frekuensi Presentase (%) 

>80 Sangat aktif 2 8,69 

60-79 Aktif 10 43,48 

50-59 Cukup aktif 11 47,83 

<50 Kurang aktif   

 23 100 

Sumber: Hasil Penelitian (2019) 

  

Merujuk pada data observasi aktivitas peserta didik pada penelitian 

pendahuluan (lampiran 12 hal 159), diketahui aktivitas peserta didik selama 

proses pembelajaran berlangsung masih cukup aktif. Diketahui sebanyak 23 

peserta didik kelas V-B terdapat 47,83 atau 11 peserta didik yang cukup 
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aktif selama proses pembelajaran. Aktivitas peserta didik dengan kriteria 

cukup aktif yaitu peserta didik mendiskusikan masalah, peserta didik 

bertukar pendapat antar teman dalam kelompok, peserta didik mengambil 

keputusan, peserta didik mempresentasikan jawaban di depan kelas dan 

memberikan tanggapan. Sedangkan, terdapat 43,48 atau 10 peserta didik 

yang cukup aktif dengan aktivitas memperhatikan pelajaran, menjawab 

pertanyaan, mengajukan pertanyaan dan bekerja sama dengan teman satu 

kelompok. Aktivitas peserta didik dengan kriteria sangat aktif terdapat 8,69 

atau 2 peserta didik dengan aktivitas peserta didik mengerjakan LKS.  

 

Seorang pendidik dalam menyampaikan materi perlu memilih model mana 

yang sesuai dengan  peserta didik. Melalui model yang dipilih diharapkan 

peserta didik tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran. Perlunya 

digunakan sebuah model yang dapat menempatkan peserta didik sebagai 

subjek (pelaku). Oleh karena itu, perlu diterapkan model pembelajaran 

inquiry dimana pendidik bertindak sebagai fasilitator dan motivator dalam 

proses pembelajaran.  

 

Pembelajaran menggunakan inquiry, pendidik berperan sebagai fasilitator 

dan motivator serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

berperan lebih aktif dalam mengelola informasi, berfikir kritis, dan 

bertanggung jawab . Pembelajaran inquiry juga merupakan proses 

komunikasi dua arah antara pendidik dan peserta didik dalam belajar dimana 

kondisi lingkungan. Pembelajaran sengaja dibuat agar peserta didik mampu 

berfikir kritis dan analitis. Peserta didik juga dituntut untuk mencari dan 
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menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. 

Melalui model pembelajaran ini diharapkan dapat menjadi motivasi belajar 

bagi peserta didik dengan mengalami langsung, berperan aktif dan merasa 

senang atau gembira.  

 

Pembelajaran inquiry diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar peserta 

didik. Mengingat pentingnya model pembelajaran inquiry mampu membuat 

peserta didik untuk mencari dan menyelidiki suatu masalah dengan cara 

yang sistematis, kritis, logis, dan dianalisis dengan baik.  

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini berjudul “Pengaruh 

aktivitas peserta didik dalam model pembelajaran inquiry terhadap hasil 

belajar pada pembelajaran tematik kelas V SD Negeri 1 Negeri Agung. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini berdasarkan pada latar belakang 

di atas yaitu : 

1. Rendahnya hasil belajar peserta didik yang ditunjukkan oleh ketidak 

tercapainya KKM yang telah ditentukan, yaitu 60. 

2. Pendidik belum mampu menciptakan suasana yang menyenangkan, 

sehingga peserta didik kurang termotivasi dalam melaksanakan proses 

pembelajaran.  

3. Pembelajaran masih berpusat pada pendidik sehingga peserta didik 

kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. 

4. Pendidik belum menggunakan model inquiry sehingga kurang menarik 

perhatian peserta didik dalam memahami pelajaran. 
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C. Pembatasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah diatas penelitian membatasi masalah 

pada model inquiry dan hasil belajar peserta didik di kelas V. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, dapat dirumuskan masalah 

penelitian ini yaitu “Apakah aktivitas peserta didik dalam model inquiry 

berpengaruh terhadap hasil belajar pada pembelajaran tematik kelas V SD 

Negeri 1 Negeri Agung?”. 

 

E. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk “Mengetahui pengaruh aktivitas peserta 

didik dalam model inquiry terhadap hasil belajar pada pembelajaran 

tematik kelas V SD Negeri 1 Negeri Agung”. 

 

F. Manfaat Penelitian  

Pada dasarnya penelitian ini daharapkan dapat memberi manfaat tertentu 

bagi semua pihak. Manfaat yang diperoleh dari penelitian kelas V SD 

Negeri 1 Negeri Agung ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan bagi pendidik dan calon pendidik dalam mengetahui 

keadaan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam 

mengadakan penelitian selanjutnya.  
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2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Peserta didik 

Sebagai penggunaan model pembelajaran inquiry diharapkan 

membuat peserta didik aktif dalam proses pembelajaran, dan 

mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

b.  Bagi Pendidik 

Sebagai alternatif pendidik dalam melaksanakan proses 

pembelajaran dengan menggunakan model inquiry untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik.  

c. Bagi Sekolah  

Sebagai masukan dalam rangka mengefektifkan pembinaan dan 

pengembangan bagi pendidik dengan diterapkannya kurikulum 

2013 agar lebih professional dalam melaksanakan proses 

pembelajaran terutama dengan menerapkan model inquiry dalam 

proses pembelajaran.  

d. Bagi Peneliti  

Menjadi sarana pengembangan wawasan mengenai model 

pembelajaran serta penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

motivasi untuk terus belajar dan menambah wawasan serta 

pengalaman dalam mendidik. 

e. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai sumber informasi dan tambahan bagi peneliti-peneliti lain 

yang ingin meneliti lebih mendalam mengenai model pembelajaran 

inquiry. 



 

 

 

 

 

 

 

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Hakikat Belajar  

1. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan hal yang paling utama dalam pendidikan, 

pandangan seseorang tentang belajar akan mempengaruhi tindakan-

tindakannya yang berhubungan dengan belajar, dan setiap orang 

mempunyai pandangan yang berbeda tentang belajar. Menurut 

Slameto (2010: 2) belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperolah suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya.  

 

Belajar merupakan hal yang sangat penting, belajar juga membawa 

perubahan pada tingkah laku. Menurut Suprihatiningrum (2016: 13) 

belajar merupakan suatu proses perubahan kegiatan dan reaksi 

terhadap lingkungan. Perubahan tersebut tidak dapat disebut belajar 

apabila disebabkan oleh pertumbuhan atau keadaan, sementara 

seseorang seperti kelelahan atau dibawah pengaruh obat-obatan.  
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Melalui proses belajar diharapkan adanya suatu perubahan menjadi 

lebih baik sebagai hasil dari pengalamannya ketika terjadi interaksi 

antar individu dengan lingkungannya. Menurut Hamalik (2001: 36) 

belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui 

pengalaman. (learning is defined as the modification or strengthening 

of behavior throught experiencing). Menurut pengertian ini, belajar 

adalah merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil 

atau tujuan. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku melalui 

pengalaman dengan suatu kegiatan membaca, mengamati, 

mendengarkan, meniru dan lain sebagainya yang dilakukan secara 

sadar sebagai hasil pengalamannya sendiri maupun interaksi dengan 

lingkungannya.  

  

2. Tujuan Belajar 

Tujuan belajar untuk pencapaiannya perlu diciptakan adanya sistem 

lingkungan (kondisi) belajar yang lebih kondusif. Menurut Sadirman 

(2012: 26) untuk mencapai tujuan belajar tentu harus diciptakan sistem 

lingkungan belajar yang tertentu. Tujuan belajar dapat dijadikan sebagai 

acuan untuk melihat keberhasilan peserta didik dalam proses 

pembelajaran dengan menciptakan sistem lingkungan belajar yang 

sesuai dengan tujuan pembelajaran. 
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Tujuan belajar merupakan cara untuk menentukan hasil belajar. 

Menurut Hamalik (2015: 73) tujuan belajar adalah sejumlah hasil 

belajar yang menunjukkan bahwa peserta didik telah melakukan 

perbuatan belajar, yang umumnya meliputi pengetahuan, keterampilan 

dan sikap-sikap yang baru yang diharapkan tercapai oleh peserta didik. 

Tujuan belajar adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang 

diharapkan tercapai oleh peserta didik setelah berlangsungnya proses 

pembelajaran. 

 

Belajar pada dasarnya adalah proses perubahan tingkah laku berikut 

adanya pengalaman. Menurut Dimyati dan Mudjiono (2002: 17-18) 

mengemukakan bahwa tujuan belajar merupakan peristiwa sehari-hari 

di sekolah. Belajar merupakan hal yang kompleks, kompleksitas belajar 

tersebut dapat dipandang dari dua subjek, yaitu dari peserta didik dan 

pendidik. Dilihat dari segi peserta didik, belajar dialami sebagai suatu 

proses. Peserta didik mengalami proses mental dalam menghadapi 

bahan belajar.  

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan 

belajar adalah mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan penanaman 

sikap mental atau nilai-nilai. Tujuan belajar dapat dijadikan sebagai 

acuan untuk melihat keberhasilan peserta didik. Tujuan belajar adalah 

suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh 

peserta didik setelah belangsungnya proses pembelajaran. 
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3. Teori Belajar  

Teori belajar merupakan upaya untuk mendeskripsikan bagaimana 

manusia belajar. Menurut Sardiman (2008: 30-37) secara global 

terdapat beberapa teori belajar yakni, teori ilmu jiwa daya, ilmu jiwa 

gestald, dan ilmu jiwa asosiasi. 

a. Teori belajar menurut ilmu jiwa daya  

Menurut teori ini, jiwa manusia terdiri dari bermacam-macam 

daya. Masing masing daya dapat dilatih dalam rangka untuk 

memenuhi fungsinya. Untuk melatih daya itu daoat digunakan 

berbagai cara atau bahan.  

b. Teori belajar menurut ilmu jiwa gestald 

Teori ini berpandangan bahwa keseluruhan lebih penting dari 

bagian-bagian/unsur. Sebab keberadaannya keseluruhan itu 

juga lebih dulu. Sehingga dalam kegiatan belajar bermula pada 

suatu pengamatan. 

c. Teori belajar menurut ilmu asosiasi 

Ilmu jiwa asosiasi berprinsip bahwa keseluruhan itu 

sebenarnya terdiri dari penjumlahan bagian-bagian atau unsur-

unsurnya. Dari aliran ini ada dua teori yang sangat terkenal, 

yakni: teori konektionisme dari Thorndike dan teori 

conditioning dari Pavlov. 

d. Teori kontruktivisme  

Kontruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang 

menekankan bahwa pengetahuan kita itu adalah konstruksi 

atau bentukan kita sendiri.  

 

Satu prinsip yang paling penting dalam psikologi pendidikan adalah 

pendidik tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada 

peserta didik. peserta didik harus membangun sendiri pengetahuan di 

dalam benaknya. Menurut Bettencourt (dalam Sardiman 2008: 37) 

menyimpulkan bahwa kontruktivisme tidak bertujuan mengerti 

hakikat realitas, tetapi lebih hendak melihat bagaimana proses kita 

menjadi tahu tentang sesuatu. Sedangkan Menurut Riyanto (2012: 5-

17) teori belajar terdiri dari berbagai aliran yaitu sebagai berikut: 
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a. Aliran Behavioristik  

Pandangan tentang belajar menurut aliran behavioristik 

perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi 

antara stimulus dan respon. 

b. Aliran kognitif  

Aliran ini merupakan suatu teori belajar yang lebih 

mementingkan proses belajar itu sendiri 

c. Aliran humanistik  

Pandangan tentang belajar menurut aliran ini adalah proses 

belajar yang bermuara pada manusia itu sendiri. 

d. Aliran sibernetika 

Teori belajar sibernitika adalah teori berkembang yang 

sejalan dengan perkembangan teknologi 

e. Aliran kontruktivisme 

Teori belajar kontruktivisme merupakan suatu teknik 

pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk 

membina sendiri secara aktif pengetahuan dengan 

menggunakan pengetahuan yang telah ada dalam diri 

mereka masing masing.  

 

Berdasarkan uraian mengenai teori belajar di atas, dapat disimpulkan 

bahwa teori belajar yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

belajar kontruktivisme, hal ini berlandaskan pada pendapat 

Budiningsih (2005:60) bahwa teoori kontruktivisme belajar 

merupakan proses pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk 

mengorganisasikan pengalaman mereka sendiri secara aktif dalam 

mencari dan melakukan serta menemukan sendiri pengetahuan baru 

dengan pengetahuan yang telah ada dalam diri mereka masing-

masing.  

 

Hal ini sesuai dengan pembelajaran inquiry sebab peserta didik 

didorong untuk belajar sendiri secara mandiri dan dapat membangun 

sendiri pengetahuan baru dengan pengetahuan yang dimilikinya 

melalui serangkaian kegiatan penemuan. Peran pendidik adalah 
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sebagai fasilitator atau pencipta kondisi belajar yang memungkinkan 

peserta didik secara aktif mencari sendiri informasi, mangasimilasi 

dan mengadaptasi sendiri informasi, dan mengkontruksinya menjadi 

pengetahuan yang baru berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki.  

 

4. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh peserta didik 

setelah mengikuti proses pembelajaran. Menurut Suprihatiningrum 

(2016: 37) hasil belajar sangat erat kaitannya dengan belajar atau 

proses belajar. Hasil belajar pada sasarannya dikelompokkan dalam 

dua kelompok, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Hasil belajar 

dapat diketahui melalui pengukuran, dimana hasil pengukuran tersebut 

menunjukkan sampai sejauh mana pembelajaran yang diberikan oleh 

pendidik dapat dikuasai oleh peserta didik.  

 

Hasil belajar pada umumnya digunakan sebagai tolak ukur untuk 

menentukan tingkat keberhasilan peserta didik. Menurut Gagne & 

Briggs seperti disebutkan (dalam Suprihatiningrum 2016:37) 

berpendapat bahwa hasil belajar merupakan kemampuan mereka 

peroleh ketika belajar disekolah. Keberhasilan yang berupa 

kemampuan kognitif, afektif, serta psikomotorik. Hasil belajar juga 

menunjukkan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan pengajaran yang 

dicerminkan dalam bentuk skor atau angka setelah mengikuti tes.  

 

Hasil belajar berkaitan dengan pencapaian dalam memperoleh 

kemampuan sesuai dengan tujuan khusus yang direncanakan. Menurut 
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Bloom (dalam Sudjana 2004: 6) menyatakan bahwa hasil belajar 

mencakup kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik. 

a. Ranah kognitif adalah hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

enam aspek, yaitu : pengetahuan atau ingatan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintetis, dan evaluasi. Kedua aspek peratama 

disebut kognitif rendah dan keempat aspek berikutnya 

termasuk kognitif tingkat tinggi. 

b. Ranah afektif adalah sikap yang terdiri dari lima aspek yaitu : 

penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi dan 

internalisasi. 

c. Ranah psikomotorik adalah hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotorik 

yaitu : gerakan reflek, keterampilan gerak dasar, kemampuan 

perseptual, keharmonisan atau ketepatan, gerakan keterampilan 

kompleks dan gerakan ekspesif dan interpretatif. 

 

Permendikbud No. 54 tahun 2013 tentang standard kompetensi lulusan 

pendidikan dasar dan menengah, menjelaskan bahwa kompetensi 

lulusan dari hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi dalam kurikulum 2013 

dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti, meliputi : 

1. KI. 1 (Sikap Spiritual) 

Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang 

dianutnya.  

2. KI. 1 (Sikap Spiritual) 

Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang 

dianutnya. 

3. KI. 2 (Sikap Sosial) 

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin dan  tanggung jawab, 

santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan 

keluarga, teman, pendidik dan tetangganya.  

4. KI. 3 (Pengetahuan) 

Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan 

menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpai dirumah, disekolah dan tempat bermain. 

5. KI. 4 (Keterampilan) 

Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, 

sitematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan 

yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku untuk beriman dan berakhlak mulia.  
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Kegiatan evaluasi pembelajaran dengan melihat hasil belajar peserta 

didik bertujuan untuk mendapatkan pembuktian yang menunjukkan 

tingkat kemampuan peserta didik dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. tingkat kemampuan peserta didik harus mencapai 

kompetensi inti yang sudah dirumuskan pada KI.1-KI.4 selama proses 

pembelajaran. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, hasil belajar merupakan 

interaksi peserta didik dalam pembelajaran yang menimbulkan 

perubahan-perubahan yang terjadi pada diri peserta didik. perubahan 

yang terjadi pada diri peserta didik mencakup aspek kognitif, afektif 

dan psikomotorik. Hasil belajar yang akan diukur adalah hasil belajar 

ranah kognitif atau KI 3 untuk mengetahui pengetahuan, pemahaman, 

penerapan, analisis peserta didik selama proses pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran Inquiry.  

 

5. Aktivitas Belajar 

Kegiatan belajar perlu ada aktivitas (learning by doing), aktivitas 

belajar dapat bersifat fisik maupun mental. Menurut Djamarah 

(2011:38) menyatakan bahwa aktivitas belajar berhubungan dengan 

masalah belajar seperti: menulis, mencatat, memandang, membaca, 

mengingat, berfikir dan latihan atau praktik. 

 

Keaktifan peserta didik dalam menjalani proses pembelajaran 

merupakan salah satu kunci keberhasilan pencapaian tujuan 
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pendidikan. Menurut Sadirman (2012: 95) menyatakan bahwa 

perlunya aktivitas belajar adalah berbuat. Berbuat untuk merubah 

tingkah laku, jadi melakukan kegiatan. Aktivitas merupakan prinsip 

atau asas yang sangat penting dalam proses pembelajaran. 

 

Aktivitas belajar terdiri dari berbagai macam, antara lain Paul B. 

Diendrich (dalam Hamalik 2015: 90-91) membagi kegiatan belajar 

menjadi 8 kelompok, sebagai berikut: 

a. Kegiatan visual: membaca, melihat gambar-gambar, 

mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran, mengamati 

orang lain bekerja, atau bermain. 

b. Kegiatan lisan (oral): mengemukakan suatu fakta atau 

prinsip,menghubungkan suatu kejadian, mengajukan 

pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, 

berwawancara, diskusi. 

c. Kegiatan mendengarkan: mendengarkan penyajian bahan, 

mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, 

mendengarkan suatu permainan instrumen musik, 

mendengarkan siaran radio. 

d. Kegiatan menulis: menulis cerita, menulis laporan,memeriksa 

karangan, membuat sketsa, atau rangkuman. 

e. Kegiatan menggambar: menggambar,membuat grafik, diagram, 

peta, pola. 

f. Kegiatan metrik: melakukan percobaan, memilih alat-alat, 

melaksanakan pameran, membuat model, menyelanggarakan 

permainan, mencari, berkebun. 

g. Kegiatan mental: merenungkan, mengingat, memcahkan 

masalah, menganalisis faktor-faktor, menemukan hubungan, 

membuat keputusan. 

h. Kegiatan emosional: minat, membedakan, berani, tenang dan 

sebagainya. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

aktivitas belajar merupakan aktivitas yang ditunjukkan dengan 

melakukan perbuatan. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang 

sedang belajar berupa kegiatan lisan, visual, mendengarkan, menulis, 

menggambar, metrik, mental dan emosional.  
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B. Pembelajaran Tematik  

1. Pembelajaran 

Proses pembelajaran mengutamakan tujuan pembelajaran karena 

keberhasilan sebuah pembelajaran diukur dari ketercapaian tujuan 

pembelajaran tersebut. Menurut Majid (2016: 5) menjelaskan bahwa 

pembelajaran adalah suatu konsep dari dua dimensi kegiatan yang 

harus direncanakan dan diaktualisasikan, serta diarahkan pada 

pencapaian tujuan atau penguasaan sejumlah kompetensi dan 

indikatornya sebagai gambaran hasil belajar. 

  

Pembelajaran yang efektif akan mendorong keras perubahan, serta 

meningkatkan hasrat untuk belajar. Rusman (2012:93) 

mengemukakan bahwa pembelajaran pada hakikatnya merupakan 

proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik, baik interaksi 

secara langsung seperti bertatap muka maupun secara tidak langsung, 

yaitu dengan menggunakan berbagai media pembelajaran. jadi agar 

pembelajaran berjalan efektif dan efisien pendidik dan peserta didik 

harus memenuhi persyaratan, baik di dalam pengetahuan, kemampuan 

sikap dan nilai, serta sifat pribadi.  

 

Pembelajaran tidak hanya menghasilkan atau membuat sesuatu, tetapi 

juga menyesuaikan, memperluas, dan memperdalam pengetahuan. 

Komalasari (2011:13) menjelaskan yang dimaksud dengan 

pembelajaran adalah suatu sistem atau proses membelajarkan 

subjek/pembelajaran yang direncanakan atau di desain, dilaksanakan 
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dan kemudian di evaluasi secara sistematis agar peserta didik dapat 

mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik dengan peserta 

didik baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembelajaran juga 

suatu sistem yang direncanakan atau di desain, dilaksanakan 

kemudian di evaluasi agar peserta didik dapat mencapai tujuan secara 

efektif dan efisien. 

 

2. Pembelajaran Tematik  

Salah satu upaya dalam melaksanakan pembelajaran yang 

menggunakan K13 di sekolah dasar adalah melakukan pembelajaran 

tematik. Menurut Suprihatiningrum (2016: 252) pembelajaran tematik 

merupakan model pembelajaran yang melibatkan beberapa bidang 

studi. Model pembelajaran seperti ini akan dapat memberikan 

pengalaman yang bermakna kepada peserta didik. Sedangkan menurut 

Suryosubroto (2009: 133) pembelajaran tematik dapat diartikan suatu 

kegiatan pembelajaran dengan mengintegerasikan materi beberapa 

mata pelajaran dalam satu tema/topik pembahasan. 

Langkah awal dalam melaksanakan pembelajaran tematik adalah 

pemilihan atau pengembangan topik atau tema.Menurut Sutirja dan 

Sri Istuti Mamik (dalam Suryosubroto 2009: 133) menyatakan bahwa 

pembelajaran tematik merupakan satu usaha untuk mengintegrasikan 

pengetahuan, keterampilan, nilai atau sikap pembelajaran serta 
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pemikiran kreatif dengan menggunakan tema. Dari pernyataan 

tersebut dapat ditegaskan bahwa pembelajaran tematik dilakukan 

dengan maksud sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kualitas pendidikan, terutama untuk mengimbangi padatnya materi 

kurikulum.  

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang memadukan beberapa 

bidang studi kedalam tema untuk mengintegrasikan pengetahuan, 

keterampilan, nilai atau sikap serta pemikiran kreatif. 

 

3. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik menyediakan keluasan dan kedalaman 

implementasi kurikulum, menawarkan kesempatan yang banyak pada 

peserta didik untuk memunculkan dinamika dalam pendidikan. 

Menurut Suprihatiningrum (2006: 252) karakteristik pembelajaran 

tematik adalah sebagai berikut: 

a. Berpusat pada anak (student centered) 

b. Proses pembelajaran mengutamakan pemberian pengalaman 

langsung 

c. Pemisahan antar bidang studi tidak terlihat jelas 

d. Menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam satu 

proses pembelajaran 

 

Pembelajaran tematik pada dasarnya adalah model pembelajaran 

terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata 

pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada 

peserta didik. Menurut Hernawan, Asep Herry, dkk(2007: 131) 
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pembelajaran tematik memiliki karakteristik-karakteristik sebagai 

berikut: 

a. Berpusat pada peserta didik 

b. Memberikan pengalaman langsung  

c. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas 

d. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran 

e. Bersifat fleksibel 

f. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta 

didik 

g. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan 

menyenangkan 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan ciri khas 

atau karakteristik pembelajaran tematik adalah dapat mempermudah 

dan membuat peserta didik lebih cepat memahami pembelajaran. 

Memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik dan 

menjadikan pembelajaran lebih bermakna.  

 

C. Model Pembelajaran 

1. Pengertian Model Pembelajaran 

Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses antara 

pendidik dan peserta didik, baik interaksi secara langsung maupun 

tidak langsung. Adapun menurut Soekamto (dalam Shoimin 2014: 10) 

mengemukakan maksud dari model pembelajaran adalah kerangka 

konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar 

tertentu. Berfungsi juga sebagai pedoman bagi para perancang 

pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas proses 

pembelajaran.  
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Model pembelajaran memberikan kerangka dan arah bagi guru untuk 

mengajar. Menurut Arends (dalam Shoimin 2014: 23) menyatakan, 

“The term teaching model refers to a particular approach to 

instruction that includes its goals, syntax, environment, and 

management system”. Artinya,pengajaran mengarah pada suatu 

pendekatan pembelajaran tertentu termasuk tujuan, sintaks, 

lingkungan dan sistem pengelolaannya.  

 

Model pembelajaran digunakan sebagai jalan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Menurut Kurningsih dan Sani (2017:12) menyatakan 

model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran 

yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas 

oleh pendidik. Model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai 

dari penerapan suatu pendekatan, metode dan teknik pembelajaran. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran adalah kerangka yang sitematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

belajar. model pembelajaran juga sebagai pedoman bagi para pendidik 

dalam merencanakan aktivitas proses pembelajaran.  

 

2. Macam-Macam Model Pembelajaran  

Terdapat beberapa macam model pembelajaran yang digunakan untuk 

membantu pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. Model 

pembelajaran yang diutamakan dalam implementasi kurikulum 2013 

berdasarkan Permendikbud No. 22 tahun 2016 tentang standard proses 
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pendidikan dasar dan menengah yaitu : model pembelajaran inquiry 

(Inquiry Based Learning), model pembelajaran discovery (Discovery 

Learning), model pembelajaran berbasis projek (Project Based 

Learning) dan model pembelajaran berbasis permasalahan (Problem 

Based Learning) secara garis besar, macam-macam model 

pembelajaran tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Model Pembelajaran Inquiry 

Model pembelajaran inquiry menekankan peserta didik untuk aktif 

dalam kegiatan penemuan. Menurut Shoimin (2014: 85) model 

pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran 

yang menekankan pada keaktifan peserta didik untuk memiliki 

pengalaman belajar dalam menemukan konsep-konsep materi 

berdasarkan masalah yang diajukan. 

b. Model Pembelajaran Discovery 

Penggunaan model discovery ini pendidik berusaha meningkatkan 

aktivitas peserta didik dalam proses belajar mengajar. Menurut 

Sund dalam Roestiyah (2008: 20) discovery adalah proses mental 

dimana peserta didik mampu mengasimilasikan sesuatu konsep 

atau prinsip.  

c. Model Pembelajaran Project Based Learning 

Model pembelajaran ini berfokus pada konsep-konsep dan prinsip-

prinsip utama dari suatu disiplin, melibatkan peserta didik dalam 

kegiatan pemecahan masalah dan tugas-tugas bermakna lainnya. 

Menurut Mukhlis, dkk (dalam Al-Tabany 2014: 42) Project Based 
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Learning merupakan model pembelajaran yang memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk mengelola pembelajaran 

dikelas dengan melibatkan kerja proyek.  

d.  Model Pembelajaran Problem Based Learning 

Model pembelajaran ini melatih dan mengembangkan kemampuan 

untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah 

autentik dari kehidupan aktual peserta didik. Menurut Duch dalam 

Shoimin (2014: 130) menyatakan bahwa Problem Based Learning 

adalah model pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan 

nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir 

kritis dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh 

pengetahuan.  

 

Berdasarkan beberapa model pembelajaran di atas, model 

pembelajaran yang dipilih adalah model pembelajaran inquiry 

karena model ini diharapkan dapat memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk terlibat aktif dalam kegiatan penemuan 

serta meneliti sendiri pemecahan masalah itu, mencari sumber 

sendiri dan belajar bersama dalam kelompok. Inquiry pada tingkat 

paling dasar dapat dipandang sebagai menjawab proses atau 

memecahkan permasalahan berdasarkan fakta dan pengamatan 

 

3. Pengertian Model Pembelajaran Inquiry 

Seorang pendidik dalam menyampaikan materi perlu memilih model 

mana yang sesuai dengan keadaan kelas dan peserta didik. Melalui 
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model yang dipilih diharapkan peserta didik tertarik untuk mengikuti 

proses belajar mengajar. Proses pembelajaran yang digunakan masih 

berpusat pada pendidik, sehingga peserta didik hanya berfungsi 

sebagai objek atau penerima perlakuan saja.  

 

Perlunya digunakan sebuah model yang dapat menempatkan peserta 

didik sebagai subjek (pelaku). Oleh karena itu, perlu diterapkan model 

pembelajaran inquiry dimana pendidik bertindak sebagai fasilitator 

dan motivator dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran 

inquiry menekankan siswa untuk aktif dalam kegiatan penemuan. 

Menurut Shoimin (2014: 85) model pembelajaran inquiry adalah 

rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada keaktifan 

siswa untuk memiliki pengalaman belajar dalam menemukan konsep-

konsep materi berdasarkan masalah yang diajukan. 

 

Model pembelajaran inquiry menempatkan peserta didik sebagai 

subjek belajar. Menurut Kunandar dalam Shoimin (2014: 85) 

menyatakan bahwa pembelajaran inkuiri adalah kegiatan 

pembelajaran dimana peserta didik didorong untuk belajar melalui 

keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-konsep dan prinsip-

prinsip.  

 

Model pembelajaran ini juga memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu 

masalah yang diberikan. Menurut Roestiyah (2008: 75) menyatakan 

bahwa inquiry merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan 
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pendidik untuk mengajar di depan kelas yang pelaksanaannya 

pendidik membagi tugas meneliti suatu masalah ke kelas. 

Menumbuhkan sikap objektif, jujur, hasrat ingin tahu, terbuka dan 

sebagainya.  

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran inquiry adalah cara yang digunakan pendidik 

yang menekankan pada keaktifan peserta didik dalam kegiatan 

penemuan, mencari jawaban dan memiliki pengalaman belajar dengan 

konsep-konsep atau prinsip-prinsip berdasarkan masalah yang 

diajukan. 

 

4. Tujuan Model Pembelajaran Inquiry 

Seorang pendidik harus memfokuskan tujuan pembelajaran, yaitu 

mengembangkan tingkat berpikir yang lebih tinggi dan keterampilan 

berpikir kritis peserta didik. Menurut Suryani dan Leo Agung (2012: 

119) tujuan dari penggunaan strategi inquiry adalah mengembangkan 

kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Akibatnya 

dalam pembelajaran inquiry peserta didik tidak hanya dituntut agar 

menguasai pelajaran, akan tetapi bagaimana mereka dapat 

menggunakan potensi yang dimiliki.  

Peserta didik harus meningkatkan partisipasinya dalam kegiatan 

pembelajaran,sehingga secara otomatis akan meningkatkan 

pemahaman konsep materi pembelajaran dan pada akhirnya akan 

meningkatkan hasil belajar. Menurut Hamalik (2001: 224) tujuan 
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utama model pembelajaran inquiry adalah mengajar para peserta didik 

bersifat reflektif terhadap masalah-masalah sosial yang bermakna. 

Diskusi dan pemecahan berbagai masalah sosial akan membuat 

peserta didik memiliki pengalaman kelompok teruatama cara 

mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah masakah social 

berdasarkan kebijakan nasional.  

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

tujuan model inquiry adalah untuk mengembangkan kemampuan 

intelektual sebagai bagian dari proses metal. Peserta didik tidak hanya 

dituntut agar menguasai pelajaran, akan tetapi bagaimana mereka 

dapat menggunakan potensi yang dimiliki.  

 

5. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Inquiry 

Langkah-langkah dalam implementasi model pembelajaran inquiry 

dilakukan melalui tahapan sehingga mempermudah pendidik dalam 

melaksanakan pembelajaran dikelas. Menurut Roestiyah (2008: 75) 

adapun pelaksanaannya sebagai berikut :pendidik membagi tugas 

meneliti sesuatu masalah ke kelas. Peserta didik dibagi menjadi 

beberapa kelompok , dan masing-masing kelompok mendapat tugas 

btertentu yang harus dikerjakan. Kemudian mereka mempelajari, 

meneliti atau membahas tugasnya didalam kelompok. Setelah hasil 

kerja mereka dalam kelompok didiskusikan, kemudian dibuat laporan 

yang tersusun dengan baik.  
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Proses pembelajaran inquiry dilakukan melalui tahapan-tahapan agar 

mempermudah pendidik melaksanakan pembelajaran dikelas. Menurut 

Wina Sanjaya dalam Suryani dan Leo Agung (2012: 120-121) 

menyatakan bahwa pembelajaran inquiry mengikuti langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Orientasi  

Pada tahap ini pendidik melakukan langkah untuk membina 

suasana atau ikloim yang kondusif. Hal yang dilakukan dalam 

tahap orientasi ini adalah menjelaskan topik, tujuan, dan hasil 

belajar. Menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus 

dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai tujuan. 

Menjelaskan pentingnya topic dan kegiatan belajar. 

b. Merumuskan masalah 

Merumuskan masalah merupakan langkah membawa peserta 

didik pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki.  

c. Merumuskan hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan 

yang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji 

kebenarannya.  

d. Mengumpulkan data 

Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang 

dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam 

pembelajaran inquiry, mengumpulkan data merupakan proses 

mental yang sangat penting dalam pengembangan intelektual. 

e. Menguji hipotesis 

Menguji hipotesis adalah menentukan jawaban yang dianggap 

diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh 

berdasarkan pengumpulan data. Menguji hipotesis juga berarti 

mengembangkan kemampuan berfikir rasional. 

f. Merumuskan kesimpulan  

Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan 

temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. 

Untuk mencapai kemampuan yang akurat sebaiknya pendidik 

mampu menunjukkan pada peserta didik data mana yang 

relevan.  

 

Setiap model pembelajaran tentu terdapat langkah-langkah yang sudah 

tersusun secara runtut yang digunakan sebagai acuan dalam 

pelaksanaannya, seperti pada model pembelajaran inquiry . Menurut 
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Shoimin (2014: 85-86) langkah-langkah pembelajaran inquiry sebagai 

berikut: 

a. Membina suasana yang responsive di antara siswa. 

b. Mengemukakan permasalahan untuk diinkuiri (ditemukan) 

melalui cerita, film, gambar, dan sebagainya. Kemudian, 

mengajukan pertanyaan kearah mencari, merumuskan, dan 

memperjelas permasalahan dari cerita dan gambar. 

c. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada peserta didik. 

Pertanyaan yang diajukan bersifat mencari atau mengajukan 

informasi atas data tentang masalah tersebut. 

d. Merumuskan hipotesis/perkiraan yang merupakan jawaban dari 

pernyataan tersebut. Perkiraan jawaban ini akan terlihat 

setidaknya setelah pengumpulan data dan pembuktian atas data. 

Peserta didik mencoba merumuskan hipotesis permasalahan 

tersebut. Peserta didik membantu dengan pertanyaan-

pertanyaan pancingan. 

e. Menguji hipotesis, pendidik mengajukan pertanyaan yang 

bersifat meminta data untuk pembuktian hipotesis. 

f. Pengambilan kesimpulan dilakukan pendidik dan peserta didik 

 

Berdasarkan langkah pembelajaran inquiry dari beberapa pendapat 

ahli di atas, dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah 

pembelajaran inquiry menurut Shoimin (2014: 85-86) yang memiliki 6 

tahapan pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran pada kelas 

eksperimen.  

 

Praktik pembelajaran dalam pendekatan inquiry pada dasarnya 

menggunakan pendekatan kontruktivistik, dimana setiap peserta didik 

sebagai subjek belajar, dibebaskan untuk menciptakan makna dan 

pengertian baru berdasarkan interaksi antara apa yang telah dimiliki, 

diketahui, dipercayai, dengan fenomena, ide, atau informasi baru yang 

dipelajari. 
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6. Kelebihan Dan Kelemahan Model Pembelajaran Inquiry 

a. Kelebihan Model Pembelajaran Inquiry 

Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kelemahan  

masing-masing. Menurut Shoimin (2014: 86) kelebihan model 

pembelajaran inquiry adalah sebagai berikut: 

1. Merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada 

pengembangan aspek kognitif, afektif dan psikomotor 

secara seimbang sehingga pembelajaran dengan strategi ini 

menjadi lebih bermakna. 

2. Dapat memberikan ruang kepada peserta didik untuk 

belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. 

3. Merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan 

perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap 

belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat 

adanya pengalaman. 

4. Dapat melayani kebutuhan peserta didik yang memiliki 

kemampuan di atas rata-rata. 

 

Pembelajaran inquiry memiliki kelebihan yang sangat besar 

kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya 

dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Roestiyah (2008: 76-77) 

inquiry memiliki keunggulan sebagai berikut : 

1. Dapat membentuk dan mengembangkan “sel-consept” pada 

diri peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengerti 

tentang konsep dasar dan ide-ide lebih baik. 

2. Membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada 

situasi proses belajar yang baru. 

3. Mendorong peserta didik untuk berfikir dan bekerja atas 

inisiatifnya sendiri, bersifat obyektif, jujur dan terbuka. 

4. Mendorong peserta didik untuk berpikir intuitif dan 

merumuskan hipotesanya sendiri. 

5. Memberi kepuasan yang bersifat intrinsik. 

6. Situasi proses belajar menjadi lebih merangsang. 

7. Dapat mengembangkan bakat atau kecakapan individu. 

8. Memberi kebebasan peserta didik untuk belajar sendiri. 

9. Peserta didik dapat menghindari cara-cara belajar 

tradisional. 



32 

 

 

10. Dapat memberikan waktu pada peserta didik secukupnya 

sehingga mereka dapat mengasimilasi dan mengakomodasi 

informasi. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kelebihan model pembelajaran inquiry yaitu berpusat pada pesrta 

didik, menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, efektif, 

dan psikomotorik secara seimbang, mendorong peserta didik untuk 

berfikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, berfikir obyektif, jujur 

dan terbuka.  

 

b. Kelemahan Model Pembelajaran Inquiry 

Pembelajaran inquiry mempunyai kelemahan menurut beberapa 

teori. Kelemahan model pembelajaran inkuiri menurut Shoimin 

(2014: 87) : 

1. Pembelajaran dengan inquiry memerlukan kecerdasan 

peserta didik yang tinggi. Bila siswa kurang cerdas hasil 

pembelajarannya kurang efektif. 

2. Memerlukan perubahan kebiasaan cara belajar peserta didik 

yang menerima informasi dari pendidik apa adanya. 

3. Pendidik dituntut mengubah kebiasaan proses pembelajaran 

yang umumnya sebagai pemberi informasi menjadi 

fasilitator, motivator, dan pembimbing peserta didik dalam 

belajar. 

4. Karena dilakukan secara kelompok, kemungkinan ada 

anggota yang kurang aktif. 

5. Pembelajaran inquiry kurang cocok pada anak yang usianya 

terlalu muda, misalnya SD 

6. Cara belajar peserta didik dalam metode ini dalam 

bimbingan pendidik yang lebih baik. 

7. Untuk kelas dengan jumlah peserta didik yang banyak, 

akan sangat merepotkan pendidik. 

8.  Membutuhkan waktu yang lama dan hasilnya kurang 

efektif jika pembelajaran ini diterapkan pada situasi kelas 

yang kurang mendukung. 

9. Pembelajaran kurang efektif jika pendidik tidak menguasai 

kelas. 
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Proses belajar peserta didik memerlukan waktu untuk berpikir dan 

memperoleh pengertian konsep, prinsip dan teknik menyelidik 

masalah. Menurut Hamdayana (2014:42) menjelaskan bahwa 

kelemahan model pembelajaran inquiry kadang-kadang dalam 

pengimplementasiannya memerlukan waktu yang panjang sehingga 

pendidik sering mengalami kesulitan menyesuaikan dengan waktu 

yang telah ditentukan.  

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kelemahan 

model pembelajaran inquiry adalah pengimplementasiannya 

memerlukan waktu yang panjang, memerlukan kecerdasan peserta 

didik yang tinggi. Kebiasaan peserta didik juga menyebabkan 

sulitnya merencanakan pembelajaran. Mengatasi kelemahan 

tersebut pendidik sebaiknya membentuk kelompok kecil dalam 

pembelajaran sehingga tidak membutuhkan waktu yang terlalu 

lama dalam memecahkan masalah. Pembentukan kelompok kecil 

ini sebaiknya terdiri dari peserta didik dengan tingkat kemampuan 

yang berbeda. Jadi sebelum menggunakan model inquiry sebaiknya 

pendidik mengkaji terlebih dahulu materi pelajaran yang sesuai 

dengan model Inquiry.  

 

D. Pendekatan Saintifik (Scientific Approach) 

1. Pengertian Pendekatan Saintifik 

Pendekatan saintifik merupakan pendekatan yang digunakan dalam 

kurikulum 2013. Pendekatan pembelajaran saintifik menekankan pada 
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pentingnya kolaborasi dan kerja sama diantara peserta didik. Menurut 

Kemendikbud (2013:4) menyatakan bahwa : 

Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern 

dalam pembelajaran, yaitu penggunaan pendekatan ilmiah. 

Pendekatan ilmiah (Scientific Approach) dalam pembelajaran 

sebagaimana dimaksud meliputi, mengamati, menanya, mencoba, 

mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta untuk semua 

mata pelajaran.  

 

Penerapan kurikulum 2013 ini didasari dengan disadarinya bahwa 

pendidik perlu memperkuat kemampuannya dalam memfasilitasi 

peserta didik agar terlatih berfikir logis, sistematis dan ilmiah. Menurut 

Daryanto (2014: 51) mengatakan bahwa:  

Pembelajaran dapat menggunakan pendekatan saintifik adalah 

proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta 

didik secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum atau prinsip 

melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau 

menemukan masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau 

merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai 

teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan 

mengkomunikasikan, hukum atau prinsip yang ditemukan.  

 

Pendekatan saintifik pada umumnya melibatkan kegiatan pengamatan 

dan observasi yang dibutuhkan untuk perumusan hipotesis atau 

pengumpulan data. Menurut Rusman (2015: 232) menyatakan bahwa 

pendekatan saintifik adalah : 

Pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada 

peserta didik secara luas untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi 

materi yang dipelajari, disamping itu memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuannya 

melalui kegiatan pembelajaran yang telah dirancang oleh pendidik. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pendekatan saintifik adalah pendekatan ilmiah yang dirancang untuk 

meningkatkan keaktifan peserta didik dalam mengaktualisasikan 
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kemampuannya melalui tahapan mengamati, menanya, mencoba, 

menalar dan mengkomunikasikan. 

 

2. Langkah-Langkah Pendekatan Saintifik  

Pendekatan saintifik merupakan pendekatan yang berpusat kepada 

peserta didik. Proses pembelajaran yang mengacu pada pendekatan 

saintifik menurut Daryanto (2014: 59-80) yaitu : 

a. Mengamati  

Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses 

pembelajaran. metode ini memiliki keunggulan tertentu seperti 

menyajikan media objek secara nyata, peserta didik senang dan 

tertantang dan mudah dalam pelaksanaan. 

b. Menanya  

Pendidik membuka kesempatan kepada peserta didik secara 

luas untuk bertanya apa yang sudah dilihat, disimak atau 

dibaca. 

c. Menalar  

Kegaiatan menalar adalah memproses informasi yang sudah 

dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan 

eksperimen maupun hasil kegiatan mengumpulkan informasi. 

d. Mencoba  

Aplikasi, mencoba atau eksperimen dimaksudkan untuk 

mengembangkan berbagai ranai tujuan belajar yaitu sikap, 

keterampilan dan pengetahuan. 

e. Mengkomunikasikan 

Kegiatan mengkomunikasikan dilalui melalui menuliskan atau 

menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencarai 

informasi, mengasosiasikan dan menemukan pola.  

 

Pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud 

meliputi mengamati, menanya, menalar, mencoba dan 

mengkomunikasikan. Menurut Kemendikbud (dalam Abidin 2014: 

133-141) langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

sebagai berikut : 
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a. Mengamati  

Pada langkah ini mengutamakan kebermaknaan proses 

pembelajaran. penyajian pembelajaran pendidik dan peserta 

didik perlu memahami apa yang hendak dicatat, melalui 

kegiatan pengamatan mengingat peserta didik masih dalam 

jenjang sekolah dasar, pengamatan akan lebih banyak 

menggunakan media gambar. Menggunakan metode 

mengamati peserta didik menemukan fakta ada hubungan 

antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang 

digunakan oleh pendidik. 

b. Menanya  

Pendidik membuka kesempatan secara luas kepada peserta 

didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat atau 

diamati. Pendidik membimbing peserta didik agar dapat 

mengajukan pertanyaan. Pertanyaan tersebut menjadi dasar 

untuk mencari informasi yang lebih lanjut dan beragam. 

Melalui media gambar, peserta didik diajak bertanya jawab 

kegiatan apa saja yang harus dilakukan. 

c. Menalar  

Pendidikdan peserta didik merupakan pelaku aktif dalam 

proses pembelajaran. titik tekannya tentu banyak hal dan situasi 

peserta didik harus lebih aktif dari pada pendidik. Pendidik di 

dalam kegiatan ini memberikan instruksi singkat contoh-

contoh, bias dilakukan sendiri maupun simulasi.  

d. Mencoba  

Mencoba dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai ranah 

tujuan belajar, yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan 

dalam kegiatan mencoba, pendidik merumuskan tujuan dan 

menjelaskan secara singkat dan jelas apa yang dilakukan 

dengan baik dan perhitungan waktu yang tepat. 

e. Mengkomunikasikan 

Kemampuan menyampaikan hasil kegiatan yang telah 

dilakukan baik secara lisan maupun tulisan, dalam hal ini 

peserta didik harus mampu menuliskan dan berbicara secara 

komunikatif dan efektif tentang hasil belajar yang telah 

disampaikan. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

langkah-langkah pendekatan saintifik dalam pembelajaran adalah 5M 

yaitu dimulai dari mengamati, menanya, mencoba, menalar dan 

mengkomunikasikan.  
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E. Hubungan Pendekatan Saintifik Dengan Model Pembelajaran Inquiry 

Pendekatan saintifik merupakan pendekatan yang dirancang untuk peserta 

didik agar mampu belajar secara aktif dalam menyusun konsep teori 

melalui 5 tahapan yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 

menalar dan mengkomunikasikan. Pendekatan saintifik melatih peserta 

didik untuk membahas sebuah teori melalui proses menemukan dan 

menyusun sendiri informasi-informasi yang terkait dengan materi. Proses 

pembelajaran dengan penerapan saintifik akan efektif jika diimbangi 

dengan penggunaan model pembelajaran. 

 

Model pembelajaran inquiry menekankan pada kegiatan yang dilakukan 

oleh peserta didik dengan menciptakan situasi, pembahasan tugas dan 

identifikasi masalah, melakukan observasi, pengumpulan data, pengolahan 

data dan analisis, memverifikasi hasil penemuannya dan mengeneralisasi. 

Kelima tahapan pendekatan saintifik diterapkan dengan melihat beberapa 

ranah hasil pembelajaran yang tertuang pada kegiatan pembelajaran 

dimana proses pembelajaran dalam pendekatan saintifik ini menyentuh 

kepada tiga ranah yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan. Ketiga ranah 

dalam pembelajaran tersebut juga dibentuk dari model pembelajaran 

inquiry  dimana model pembelajaran ini didasarkan pada penemuan atau 

pengamatan dari peserta didik. pada model pembelajaran ini para peserta 

didik akan terbiasa menjadi seorang saintifis atau penemuan.  
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Tabel 3. Hubungan Pendekatan Saintifik Dengan Model 

Pembelajaran Inquiry  

Pendekatan Saintifik Model Pembelajaran Inquiry  

Mengamati Mengemukakan permasalahan. Peserta 

didik mengamati media yang ditampilkan 

oleh pendidik  

Menanya  Mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada 

peserta didik. Pertanyaan yang diajukan 

bersifat mencari atau mengajukan 

informasi atas data tentang masalah 

tersebut.  

Mencoba  Peserta didik mencoba merumuskan 

hipotesis permasalahan yang ditemukan 

dalam proses pembelajaran. Merumuskan 

hipotesis atau perkiraan yang merupakan 

jawaban dari pertanyaan. Perkiraan 

jawaban ini akan terlihat setidaknya 

setelah pengumpulan data dan 

pembuktian atas data. 

Menalar Peserta didik menguji hipotesis 

permasalahan yang sudah ditemukan 

dalam proses pembelajaran. 

Mengkomunikasikan Peserta didik mempresentasikan hasil 

pembelajaran di depan kelas. 

 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan 

pendekatan saintifik dengan model pembelajaran inquiry dilihat dari 

proses pembelajaran.  

 

F. Implementasi Pendekatan Saintifik Dengan Model Pembelajaran 

Inquiry 

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh 

individu yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Menurut Usman (2002: 70) berpendapat bahwa 

implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya 

mekanisme suatu sistem. 
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Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana 

dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Mengimplementasikan Kegiatan 

pembelajaran saintifik dilakukan melalui proses mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi/mencoba, menalar/mengasosiasi, dan 

mengkomunikasikan merupakan kompetensi keterampilan abstrak sebagai 

sasaran penilaian hasil belajar pada kurikulum 2013. Di dalam kegiatan 

inquiry kegiatan pembelajaran dilakukan dengan mengemukakan 

permasalahan, mengajukan pertanyan-pertanyaan , mencoba merumuskan 

hipotesis permasalahan, menguji hipotesis atau meminta data pembuktian 

hipotesis dan pengambilan kesimpulan.  

 

Implementasi pendekatan saintifik dengan model pembelajaran inquiry 

pada tema 7 peristiwa dalam kehidupan subtema 3 peristiwa mengisi 

kemerdekaan pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Pendekatan saintifik 

akan membantu pendidik untuk memberikan kepada pendidik dalam 

mengimplementasikan model pembelajaran inquiry di kelas.  

 

G. Implementasi Model Pembelajaran Inquiry Tema 7 Subtema 3 

Pembelajaan 1 Sampai Pembelajaran 6 

Pembelajaran yang diimplementasikan dalam kurikulum 2013 adalah 

pembelajaran tematik yaitu mengaitkan beberapa mata pelajaran dalam 

satu tema yang sesuai dengan mata pelajaran yang dipadukan. Satu tema 

ini terdiri dari tiga subtema san satu subtema terdiri dari 6 kegiatan 

pembelajaran yang digunakan untuk proses pembelajaran setiap harinya 

adalah satu kegiatan pembelajaran. 
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Pembelajaran tematik yang akan digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan tema 7 peristiwa dalam kehidupan subtema 3 peristiwa 

mengisi kemerdekaan dengan 6 kegiatan pembelajaran yaitu pembelajaran 

1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tema 7 peristiwa dalam kehidupan subtema 3 peristiwa 

mengisi kemerdekaan dengan 6 kegiatan pembelajaran yang digunakan 

dalam penelitian ini berisi 5 mata pelajaran yang dipadukan dalam satu 

subtema adalah mata pelajaran bahasa Indonesia, IPA, PPKn, SBdP dan 

IPS.  

 

Pembelajaran pertama berisi mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA dan 

IPS. Mata pelajaran bahasa Indonesia yang dibahas dalam pembelajaran 

yaitu tentang surat undangan dengan penggunaan ejaan yang tepat. Mata 

pelajaran IPA membahas tentang perubahan wujud benda yang 

dipengaruhi oleh kalor atau panas. Mata pelajaran IPS membahas tentang 

kegiatan-kegiatan dalam mengisi kemerdekaan. 

  

Pembelajaran kedua berisi mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA dan 

SBdP. Pembelajaran kedua ini masih berhubungan dengan pembelajaran 

sebelumnya. Mata pelajaran bahasa Indonesia membahas tentang 

penggunaan ejaan yang tepat. Mata pelajaran IPA peserta didik 

menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda. 

Mata pelajaran SBdP membahas tentang karya seni rupa daerah. 

Pembelajaran ketiga terdapat mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPS, dan 

PPKn. Mata pelajaran bahasa Indonesia peserta didik mencermati 

penggunaan kalimat efektif. Mata pelajaran IPS membahas tentang 
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peristiwa lahirnya pancasila. Mata pelajaran PPKn membahas tentang 

keberagaman sosial budaya masyarakat. 

 

Pembelajaran keempat terdapat mata pelajaran bahasa Indonesia, IPS dan 

PPKn. Mata pelajaran bahasa Indonesia membahas tentang undangan 

resmi.Mata pelajaran IPS membahas tentang perilaku-perilaku di 

lingkungan sekolah. Mata pelajaran PPKn membahas tentang perbedaan 

dan melestarikan budaya. 

 

Pembelajaran kelima terdapat mata pelajaran bahasa Indonesia, IPA, dan 

SBdP. Mata pelajaran bahasa Indonesia membahas tentang undangan tidak 

resmi. Mata pelajaran IPA peserta didik menganalisis peristiwa 

pengembunan sebagai salah satu bentuk atau jenis perubahan wujud 

benda. Mata pelajaran SBdP membahas tentang memahami karya seni 

rupa.  

 

Pembelajaran keenam terdapat mata pelajaran bahasa Indonesia, PPKn dan 

SBdP. Mata pelajaran bahasa Indonesia membahas tentang keberagaman 

sosial budaya masyarakat. Mata pelajaran PPKn peserta didik 

mengidentifikasi cara-cara menghargai jasa para pahlawan. Mata pelajaran 

SBdP membahas tentang ragam daerah. 

 

Mata pelajaran dalam subtema ini membahas tentang peristiwa dalam 

kehidupan, maka peserta didik harus memahami sikap menghargai sebagai 

warga Negara Indonesia. Sikap menghargai yaitu dengan menumbuhkan 

sikap toleransi dalam kehidupan masyarakat. Pendidik harus kreatif dalam 
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mengimplementasi subtema mata pelajaran tersebut yang akan 

disampaikan kepada peserta didik sehingga peserta didik dapat memahami 

isi dari materi pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran. Penggunaan 

model pembelajaran Inquiry dapat memberikan pembelajaran yang 

bermakna untuk peserta didik. 

 

Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam 

mengimplementasikan model pembelajaran Inquiry tema 7 peristiwa 

dalam kehidupan subtema 3 peristiwa mengisi kemerdekaan pembelajaran 

1, 2, 3, 4, 5 dan 6 pada tema 7 subtema 3 lampiran 2. 

 

H. Penelitian relevan 

Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai model pembelajaran 

Inquiry dalam rangka meningkatkan hasil belajar peserta didik, dalam 

penelitian tersebut dinyatakan bahwa adanya pengaruh penerapan model 

pembelajaran Inquiry terhadap hasil belajar peserta didik. penelitian yang 

relevan tentang model pembelajaran Inquiry diantaranya sebagai berikut: 

1. Penelitian Santiasih (2013) dalam e-jurnal. Pengaruh model 

pembelajaran inquiry terbimbing terhadap sikap ilmiah dan hasil 

belajar IPA siswa kelas V SD No. 1 Kerobokan Kecamatan Kuta Utara 

Kabupaten Badung tahun pelajaran 2013/2014. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sikap 

ilmiah dan hasil belajar IPA secara signifikan antara peserta didik yang 

mengikuti model pembelajaran inquiry terbimbing dengan model 

pembelajaran konvesional. 
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2. Penelitian Dewi (2013) dalam e-jurnal Pengaruh model pembelajaran 

inquiry tebimbing terhadap sikap ilmiah dan hasil belajar IPA. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sikap ilmiah dan 

hasil belajar IPA antara peserta didik yang belajar dengan 

menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing dan model 

pembelajaran konvesional.  

3. Selpiana (2017) dengan judul Pengaruh model pembelajaran inquiry 

terhadap hasil belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri 1 Air Bakoman 

Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa ada pengaruh model pembelajaran inquiry 

terhadap hasil belajar IPA. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata 

postest peserta didik yang mengikuti pembelajaran IPA menggunakan 

pembelajaran inquiry. 

4. Kartika (2018) berjudul  Pengaruh model inquiry terhadap hasil belajar 

peserta didik kelas IV SD Negeri 1 Sumberagung. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa dibuktikan pada hasil pengujian hipotesis 

terdapat pengaruh yang signifikan dan positif model inquiry terhadap 

hasil belajar peserta didik pada pembelajaran tematik kelas IV SD 

Negeri 1 Sumberagung. Persamaan penelitian Kartika (2018) dengan 

penelitian ini ada pada variabel bebasnya yaitu penerapan model 

Inquiry. 

5. Sofiani (2011) berjudul. Pengaruh Model inkuiri terbimbing (guided 

inquiry) terhadap hasil belajar fisika siswa pada konsep listrik dinamis. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model inquiry terbimbing 
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berpengaruh terhadap hasil belajar fisika peserta didik pada konsep 

listrik dinamis. Pengaruh tersebut terlihat dari meningkatnya nilai rata-

rata hasil belajar peserta didik pada kelompok eksperimen 

dibandingkan dengan kelompok kontrol. Rata-rata N-Gain pada 

kelompok eksperimen berdasarkan kategorisasi mengalami 

peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol.  

 

Berdasarkan penelitian yang relevan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran Inquiry berpengaruh terhadap hasil belajar peserta 

didik. melalui penelitian tersebut dapat dilakukan sebuah penelitian 

mengenai “Pengaruh Aktivitas Peserta didik dalam Model 

Pembelajaran Inquiry Terhadap Hasil Belajar Pada Pembelajaran 

Tematik Kelas V SD Negeri 1 Negeri Agung Kecamatan 

Talangpadang Kabupaten Tanggamus”.  

 

I. Kerangka Pikir 

Seorang pendidik sangat penting dalam proses pembelajaran. saat 

menyampaikan materi pendidik perlu memilih model pembelajaran mana 

yang sesuai dengan peserta didik. melalui model yang dipilih diharapkan 

peserta didik tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran. Perlunya 

digunakan sebuah model yang dapat menempatkan peserta didik sebagai 

subjek (pelaku).  

 

Penggunaan metode pembelajaran konvensional seperti ceramah adalah 

metode pembelajaran yang berpusat pada pendidik sebagai sumber 

informasi utama dan kurang melibatkan peserta didik untuk aktif dalam 
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proses pembelajaran. Hal ini akan mengakibatkan peserta didik cenderung 

merasa bosan dan jenuh. Selain itu pemahaman peserta didik terhadap 

materi pembelajaran juga tidak maksimal karena mereka tidak terlibat 

langsung dalam proses pembelajaran. Rendahnya hasil belajar peserta 

didik diduga disebabkan oleh proses pembelajaran yang cenderung 

monoton. Pendidik menjelaskan dan peserta didik duduk diam 

dibangkunya dan mendengarkan pendidik menjelaskan materi pokok yang 

menyebabkan peserta didik bosan di kelas dan malas untuk mengikuti 

proses pembelajaran.  

 

Salah satu alternatif untuk memperbaiki pembelajaran tersebut adalah 

dengan pemilihan model pembelajaran yang tepat agar peserta didik aktif 

dalam proses pembelajaran.Aktivitas peserta didik dalam menggunakan 

model pembelajaran inquiry diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar 

peserta didik. Model pembelajaran inquiry mengacu kepada teori belajar 

yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila peserta 

didik tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk akhir, tetapi 

diharapkan peserta didik dapat mengorganisasi sendiri.  

 

Model inquiry adalah proses pembelajaran yang menuntut peserta didik 

menemukan suatu konsep yang belum diketahui sebelumnya dengan cara 

melakukan suatu pengamatan dan penelitian dari masalah yang diberikan 

pendidik, bertujuan untuk menciptakan peserta didik yang aktif dan 

mandiri serta melatih kemampuan berpikir peserta didik dan keterampilan 

kepercayaan diri dalam memutuskan sesuatu secara objektif. Hal ini 
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memiliki kesesuaian dengan peneliti lain yang dijadikan acuan yaitu 

Selpiana (2017)  

 

Berdasarkan pembelajaran model inquiry peserta didik mengamati media 

yang ditampilkan oleh pendidik (Mengamati). Pendidik mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan pada peserta didik (Menanya). Peserta didik 

mencoba merumuskan hipotesis permasalahan yang ditemukan dalam 

proses pembelajaran (Mencoba). Peserta didik menguji hipotesis 

permasalahan yang sudah ditemukan (Menalar). Peserta didik 

mempresentasikan hasil pembelajaran di depan kelas 

(Mengkomunikasikan) Peserta didik dapat memupuk kerja sama dan 

saling membantu antar anggota kelompok. 

 

Penerapan proses pembelajaran akan membandingkan hasil belajar peserta 

didik antara pretest dan posttest. Hasil belajar yang digunakan pada 

penelitian ini adalah hasil belajar ranah kognitif atau KI.3. hasil belajar 

pada KI. 3 dibatasi dari C1-C4 terdiri dari (1) mengingat; (2) memahami; 

(3) mengaplikasikan; (4) menganalisis.  

 

Mengetahui bagaimana pengaruh model inquiry akan dilihat dari 

perbandingan nilai posttest hasil belajar tematik peserta didik dan aktivitas 

peserta didik dengan model inquiry. Penyampaian inti materi dan 

kompetensi yang ingin dicapai tentang materi yang ada pada tema 7 

peristiwa dalam kehidupan subtema 3 peristiwa mengisi kemerdekaan. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini : 

 

 

 Keterangan : 

 X = Variabel bebas yaitu aktivitas dalam model Inquiry 

 Y = Variabel terikat yaitu hasil belajar 

  = Pengaruh  

 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

J. Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan kajian teori, penelitian yang relevan dan kerangka pikir, maka 

hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Terdapat pengaruh penerapan model inquiry terhadap hasil belajar 

tematik peserta didik kelas V SD Negeri 1 Negeri Agung Kecamatan 

Talangpadang. 

2. Tidak ada pengaruh penerapan model inquiry terhadap hasil belajar 

tematik peserta didik kelas V SD Negeri 1 Negeri Agung Kecamatan 

Talangpadang. 

 

Aktivitas dalam 

Model Inquiry 

(X) 

Hasil Belajar 

(Y) 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

  

 

 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pre 

experimental design dengan bentuk penelitian one group pretest-posttest 

design. Menurut Sugiyono (2016: 109) menyebutkan bahwa dalam 

penelitian pre experimental design, tidak adanya variabel kontrol dan 

sampel tidak dipilih secara random. Sampel penelitian dalam pre 

experimental design terlebih dahulu diberikan tes awal (pretest) untuk 

mengetahui sejauh mana kemampuan awal peserta didik sebelum 

diberikan perlakuan (treatment). Setelah diberikan tes awal (pretest) 

selanjutnya sampel tersebut diberi perlakuan (treatment) dengan 

menggunakan model pembelajaran inquiry.  

 

Selesai pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran inquiry, 

selanjutnya sampel diberikan tes akhir (posttest) untuk mengetahui sejauh 

mana pengaruh pembelajaran yang menggunakan pembelajaran inquiry 

terhadap hasil belajar yang telah dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan 

satu kelas sebagai objek penelitian. Secara sederhana, desain penelitian 

yang digunakan dapat digambarkan sebagai berikut:  
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Gambar 2. Desain Penelitian One Group Pretest Posttest 

Keterangan : 

01 : Tes Awal ( sebelum diberikan perlakuan ) 

X  : Perlakuan ( Penerapan Model Inquiry ) 

02  : Tes Akhir ( Sesudah diberi Perlakuan ) 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Negeri Agung Kecamatan 

Talangpadang Tahun Ajaran 2018/2019. 

2. Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap di kelas V SD Negeri 

1 Negeri Agung Kecamatan Talangpadang Tahun Ajaran 2018/2019. 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

 

1. Populasi Penelitian 

 

Populasi merupakan salah satu faktor penting dalam penelitian, karena 

subjek dari suatu penelitian adalah sebagian atau seluruh dari populasi. 

Menurut Sangadji dan Sofiah (2010: 185) menyebutkan bahwa 

populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek 

dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.  

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas V SD 

Negeri 1 Negeri Agung Kabupaten Tanggamus tahun ajaran 

Pretest 

01 

Treatment 

X 

Posttest 

02 
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2018/2019 yang terdiri dari kelas VA dan VB dengan jumlah 47 

peserta didik. Data populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut  

 

Tabel 4. Jumlah Peserta Didik Kelas V SD Negeri 1 Negeri Agung 

Kabupaten Tanggamus 

No Kelas 
Jumlah peserta didik 

Total 
Laki-laki Perempuan 

1 VA  9 15 24 

2 V B 9 14 23 

Sumber : Dokumentasi Pendidik Kelas V B  

 

Berdasarkan tabel 3 di atas jumlah populasi sebanyak 47 peserta didik 

dengan. Kelas V A terdapat 24 peserta didik dan V B terdapat 23 

peserta didik. 

2. Sampel Penelitian  

 

Pengambilan sampel merupakan proses memilih sejumlah elemen 

secukupnya dari populasi dengan memperhatikan karakteristik pada 

elemen populasi. Menurut Sofiah (2010: 185) menyatakan bahwa 

sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi.Sampel penelitian mencerminkan dan menentukan seberapa 

jauh sampel tersebut bermanfaat dalam membuat kesimpulan 

penelitian.  

 

Penelitian ini menggunakan teknik sampling non probability sampling  

dengan jenis teknik purposive sampling . pemilihan teknik ini karena 

pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan dengan 

pertimbangan tertentu.. Sampel dalam penelitian ini dilaksanakan di 

SD Negeri 1 Negeri Agung. 
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Tabel 5. Data Peserta Didik Kelas VB SD Negeri 1 Negeri Agung 

Kabupaten Tanggamus 

No Kelas 
Jumlah peserta didik 

Total 
Laki-laki Perempuan 

1 V B 9 14 23 

Sumber : Dokumentasi Pendidik Kelas V B  

 

Berdasarkan tabel 4 di atas jumlah sampel sebanyak 23. Kelas V B 

terdapat 23 peserta didik dengan 9 orang laki-laki dan 14 orang 

perempuan dengan diberi perlakuan model pembelajaran inquiry. 

 

D. Variabel Penelitian 

 

Veriabel pada penelitian ini memiliki dua variabel, yaitu variabel 

independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Menurut Sugiyono 

(2016: 38) menyatakan bahwa variabel penelitian pada dasarnya adaolah 

segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian 

ditarik kesimpulannya.  

1. Menurut Sugiyono (2016: 39) variabel independen adalah variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel bebas merupakan 

variabel yang mempengaruhi variabel lainnya yang dilambangkan 

X. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu model pembelajaran 

inquiry. 

2. Menurut Sugiyono (2016: 39) variabel dependen merupakan 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya 

variabel bebas. Variabel terikat merupakan variabel yang akan 
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diukur untuk mengetahui pengaruh lain, yang dilambangkan Y. 

variabel terikat pada penelitian ini yaitu hasil belajar peserta didik. 

 

E. Definisi Konseptual Dan Operasional Variabel 

 

1. Definisi Konseptual Variabel 

 

Definisi konseptual adalah penarikan batasan yang menjelaskan suatu 

konsep secara singkat, jelas dan tegas. Definisi konseptual variabel 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Aktivitas dalam menggunakan model pembelajaran inquiry 

merupakan pembelajaran penemuan yang menuntut peserta didik 

untuk mencari sendiri informasi yang belum lengkap sampai 

peserta didik dapat menemukan suatu kesimpulan dari informasi 

tersebut melalui proses pembelajaran. Model pembelajaran inquiry 

ini menggunakan masalah sebagai langkah awal untuk menekankan 

pada keaktifan peserta didik dalam kegiatan penemuan, mencari 

jawaban, dan menghasilkan pengalaman belajar dengan konsep-

konsep atau prinsip-prinsip berdasarkan masalah yang diajukan 

dalam proses pembelajaran. 

b. Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh peserta didik 

setelah mengikuti proses pembelajaran. hasil belajar dapat 

diketahui melalui pengukuran, dimana hasil pengukuran tersebut 

menunjukkan sejauh mana pembelajaran yang diberikan oleh 

pendidik dapat dikuasi oleh peserta didik. Hasil belajar yang akan 

diukur adalah ranah kognitif atau KI. 3 untuk mengetahui 
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pengetahuan, pemahaman, penerapan dan analisis pesertadidik 

selama proses pembelajaran dengan menggunakan model inquiry. 

2. Definisi Operasional Variabel 

 

Definisi operasional adalah memberikan pengertian terhadap konstruk 

atau variabel dengan menspesifikasikan kegiatan atau tindakan yang 

diperlukan. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

a. Aktivitas peserta didik pada saat menggunakan model 

pembelajaran inquiry adalah pembelajaran dengan menggunakan 

langkah-langkah yang meliputi (1) Orientasi, (2) mengemukakan 

masalah, (3) mengajukan pertanyaan, (4) merumuskan hipotesis, 

(5) menguji hipotesis, (6) pengambilan kesimpulan. 

b. Hasil belajar adalah pencapaian peserta didik berupa nilai kognitif 

dan aktifitas yang diperoleh setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran yang diberikan pendidik kepada peserta didik melalui 

evaluasi atau penilaian pada pembelajaran tematik. Hasil belajar 

yang akan diukur yaitu hasil belajar ranah kognitif C1 

(Mengingat), C2 (Memahami), C3 (Menerapkan), dan C4 

(Menganalisis). 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 

Selain menggunakan metode yang tepat dalam penelitian ini juga perlu 

memilih teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah penelitian. Penggunaan teknik pengumpulan data dapat 
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memungkinkan diperolehnya data yang objektif. Teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini menggunakan: 

 

1. Observasi  

Salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah observasi. Menurut Sugiyono (2015: 203) observasi adalah 

teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik 

dibandingkan dengan teknik yang lain. Teknik pengumpulan dengan 

observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku 

manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang 

diamati tidak terlalu besar. 

 

Observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar dan 

rekaman suara. Menurut Arikunto (2014: 199) menyatakan bahwa 

didalam pengertian psikologik, observasi atau yang disebut pula 

dengan pengamatan, meliputi kegiatan permuatan perhatian terhadap 

sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi, 

mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, 

pendengaran, peraba dan pengecap.  

 

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan 

mengamati untuk membuktikan kebenaran dari sebuah desain 

penelitian. Menurut Sudaryono dkk (2013: 38) menyatakan bahwa 

observasi yaitu pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk 

melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi atau 

pengamatan merup akan suatu teknik atau cara mengumpulkan data 
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dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang 

berlangsung.  

 

Observasi ini untuk melihat aktivitas peserta didik selama proses 

pembelajaran dengan model inquiry. Selama kegiatan pembelajaran 

dengan model inquiry  observer yang memberikan penilaian aktivitas 

peserta didik yaitu dengan meminta bantuan pendidik wali kelas. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen, berupa dokumen tertulis, 

gambar maupun elektronik untuk memperkuat data penelitian. 

Menurut Noor (2017: 141) menyatakan bahwa dokumentasi adalah 

sejumlah fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk 

dokumentasi.  

 

Dokumentasi juga sebagai aktivitas atau proses penyediaan dokumen 

dengan menggunakan bukti yang akurat . Menurut Sudaryono dkk 

(2013: 41) dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data 

langsung dari tempat penelitian, melalui buku buku yang relevan, 

peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter data 

yang relevan penelitian. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental dari seseorang. 

 

Dokumentasi sebagai pengumpulan atau kumpulan dokumen pada 

subjek tertentu.Menurut Arikunto (2014: 274) dokumentasi yaitu 

mencarai data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 
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transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti notulen rapat, lengger, 

agenda dan sebagainya.  

Penggunaan teknik dokumentasi pada penelitian itu sebagai data 

penunjang penelitian, yaitu digunakan pada penelitian pendahuluan 

guna mendapatkan data jumlah peserta didik dan nilai Ujian Mid 

Semester peserta didik kelas V di SD Negeri 1 Negeri Agung. 

Pelaksanaan penelitian penggunaan teknik ini juga untuk 

mendokumetasikan proses pembelajaran yang dilakukan di dalam 

kelas. 

3. Tes  

Teknik pengumpulan data lainnya yang digunakan adalah tes. Menurut 

Sudaryono dkk (2013: 40) mengemukakan bahwa tes sebagai teknik 

pengumpulan data adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, inteligensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.  

 

Tes harus dapat memberikan informasi mengenai perngetahuan dan 

kemampuan obyek yang diukur. Menurut Arikunto (2014: 193) 

manyatakan bahwa tes adalah rentetan pertanyaan atau latihan serta 

alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan 

intelegensi, kemampuan atau bakan yang dimiliki oleh individu atau 

kelompok.  

 

Tes adalah instrumen atau alat yang digunakan utnuk memperoleh 

individu atau objek. Menurut Sudijono dalam Sudaryono dkk (2013: 
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40) tes adalah alat ukur atau prosedur yang dipergunakan dalam rangka 

pengukuran dan penilaian.tes dapat juga diartikan sebagai alat 

pengukur yang mempunyai standard obyektif, sehingga dapat 

dipergunakan secara meluas.  

 

Tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui data hasil belajar 

peserta didik kemudian diteliti guna melihat pengaruh dari model 

perlakuan model pembelajaran inquiry yang telah diberikan. Tes yang 

digunakan pada penelitian ini berupa pretest dan posttest.  

 

G. Instrumen Penelitian 

 

1. Jenis Instrumen  

 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data. Salah satu tujuan dibuatnya instrumen adalah 

untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap mengenai hal-hal  

yang ingin dikaji. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah non tes dan tes.  

a. Instrumen Non Tes  

Instrumen non tes pada penelitian ini untuk mengamati dan 

mengukur aktivitas peserta didik saat pembelajaran berlangsung 

dengan model pembelajaran inquiry. Instrumen non tes yang 

digunakan adalah lembar observasi aktivitas peserta didik dalam 

proses pembelajaran dengan menggunakan model inquiry.  
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Tabel 6. Kisi-kisi instrumen aktivitas peserta didik dalam 

model pembelajaran inquiry  

Indikator 

Inquiry 
Aktivitas Peserta Didik 

Mengidentifikasi masalah  Peserta didik mengidentifikasi 

masalah dengan kelompok  

Menyajikan pertanyaan atau 

masalah 

Peserta didik diminta untuk 

membuat pertanyaan mengenai 

masalah  

Membuat hipotesis  Peserta didik berdiskusi dalam 

kelompok  

Peserta didik membuat jawaban 

sementara terhadap masalah 

Pengumpulan data  Peserta didik mencoba 

merumuskan hipotesis 

permasalahan tersebut 

Menganalisis data Peserta didik diminta untuk 

pembuktian hipotesis 

Peserta didik 

mempresentasikan hasil diskusi 

Membuat kesimpulan  Peserta didik membuat 

kesimpulan berdasarkan hasil 

diskusi dengan kelompok lain 

Sumber: (analisis peneliti) 

 

Analisis data dalam penelitian ini untuk mengetahui aktivitas 

pembelajaran inquiry pada kelas eksperimen. adapun lembar 

observasi aktivitas peserta didik dengan model pembelajaran 

inquiry selama proses pembelajaran terdapat pada lampiran 4 hal 

139.  
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Nilai aktivitas peserta didik diperoleh dengan menggunakan rumus: 

N = 
 

  
     

Keterangan: 

N = Nilai 

R = jumlah skor yang diperoleh  

SM = skor maksimum  

100 = bilangan tetap 

(purwanto, 2008: 102)  

 

Tabel 7. Rekapitulasi Tingkat Keberhasilan 

No Tingkat Keberhasilan (%) Keterangan 

1 >80 Sangat Aktif 

2 60-79 Aktif 

3 50-59 Cukup Aktif 

4 <50 Kurang Aktif 

Sumber: Purwanto (2008) 

 

Kriteria aktivitas pada penelitian ini menggunakan tingkat aktif dan 

sangat aktif. 

b. Instrumen Tes  

 

Instrumen tes adalah alat ukur untuk mengumpulkan data 

penelitian tentang hasil belajar. Bentuk tes yang diberikan pada uji 

instrumen adalah tes objektif berbentuk pilihan jamak yang 

berjumlah 30 items. Soal pilihan jamak adalah suatu bentuk tes 

yang mempunyai satu alternatif jawaban yang benar atau paling 

tepat. Dilihat dari segi strukturnya pilihan jamak terdiri atas: 

a. Stem : suatu pertanyaan yang berisi permasalahan yang akan 

ditanyakan 

b. Option : kemungkinan jawaban terdiri dari atas satu jawaban 

benar 

c. Kunci : jawaban yang benar/paling tepat 
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d. Distractor/pengecoh : jawaban-jawaban lain selain kunci 

Instrument kisi-kisi tes yang terdiri dari kompetensi dasar, 

indikator, materi, jenjang kemampuan, jumlah butir soal dan no 

butir soal dari tema 7 subtema 3.  

 

2. Uji Instrumen Tes 

 

a. Uji Validitas 

 

Uji validitas butir soal digunakan untuk mengetahui apakah alat 

ukur yang digunakan dalam mendapatkan data valid atau tidak. 

Menurut Sudaryono dkk (2013: 105) validitas adalah suatu konsep 

yang berkaitan dengan sejauh mana tes telah mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Validitas digunakan untuk mengetahui 

kevalidan soal tes dan dilakukan sebelum diajukan kepada peserta 

didik yang menjadi sampel penelitian. Soal yang akan diuji 

kevalidnya sebanyak 30 soal.  

 

Penelitian ini menggunakan rumus korelasi Product Moment yang 

dikemukakan oleh Pearson dengan rumus sebagai berikut: 

    
 ∑   (∑ )(∑ )

√* ∑   (∑  )+ *      (   )+
 

Keterangan: 

        = Koefisien korelasi X dan Y  

N  = Jumlah sampel 

X  = Skor butir soal 

Y  = Skor total 

(Arikunto, (2016: 87) 
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Kriteria pengujian apabila                dengan        maka 

alat ukur tersebut dinyatakan valid, namun sebaliknya apabila 

               maka alat ukur tersebut dinyatakan tidak valid. 

Berdasarkan data perhitungan validitas instrument hasil belajar 

peserta didik dengan N = 20 dan signifikansi 5% maka rtabel  adalah 

0,444. 

 

Merujuk hasil perhitungan uji validitas butir soal, sebanyak 30 item 

soal yang diujikan hasilnya adalah 20 item soal valid yang akan 

digunakan pada pretest dan posttest. adapun rekap data perhitungan 

dapat dilihat pada lampiran 13 hal 160. 

 

Dibawah ini adalah tabel klasifikasi validitas sebagai berikut: 

Tabel 8. Klasifikasi Validitas 

Kriteria Validitas Keterangan 

0,00-0,200 Sangat rendah 

0,200-0,400 Rendah 

0,400-0,600 Cukup 

0,600-0,800 Tinggi 

0,800-1,00 Sangat tinggi 

(Arikunto, 2016: 89) 

Kriteria Validitas penelitian ini menggunakan kriteria validitas 

pada tingkatan sangat rendah, rendah, cukup, dan tinggi  

 

b. Reliabilitas Soal 

 

Reliabilitas adalah ketetapan hasil apabila diteskan kepada subjek 

yang sama dalam waktu yang berbeda. Instrumen yang dikatakan 

reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk 

mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.  
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Keterangan:  

     = realibilitas instrumen 

   = banyaknya butir pertanyaan 

    
   = jumlah varian butir 

  
   = varian total 

(Sangadji dan Sopiah, 2010: 166) 

 

Proses pengolahan reliabilitas dilakukan secara manual dengan 

klasifikasi 

Tabel 9. Klasifikasi Reliabilitas  

Nilai Reliabilitas Kategori 

0,00-0,20 Sangat rendah 

0,21-0,40 Rendah 

0,41-0,60 Sedang 

0,61-0,80 Tinggi 

0,81-1,00 Sangat tinggi 

(Arikunto, 2014: 319) 

Nilai reliabilitas penelitian ini menggunakan kategori sangat tinggi. 

 

Berdasarkan perhitungan reliabilitas pada lampiran, hasil rhitung 

kemudian dibandingkan dengan kriteria tingkat reliabilitas, nilai 

rhitung  sebesar (0,84) yang diperoleh berada diantara 0,81-1,00, 

maka dinyatakan bahwa tingkat reliabilitas dari uji coba instrumen 

tes tergolong sangat tinggi. Hasil perhitungan reliabilitas dapat 

dilihat pada lampiran 14 hal 161. 

 

c. Uji Daya Pembeda Soal  

Daya pembeda soal diperlukan agar instrumen mampu membeda-

bedakan kemampuan masing-masing responden. Menurut Arikunto 



63 
 

 

(2016: 228) daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal 

untuk membedakan antara peserta didik yang pandai 

(bekemampuan tinggi) dengan peserta didik yang bodoh 

(berkemampuan rendah). Teknik yang digunakan untuk 

menghitung daya pembeda adalah dengan mengurangi rata-rata 

kelompok atas yang menjawab benar dan rata-rata kelompok 

bawah yang menjawab benar.  

Rumus perhitungan daya pembeda adalah sebagai berikut: 

   
  
  
  
  
  
          

Keterangan: 

  : Jumlah peserta tes 

   : Banyaknya peserta kelompok atas 

   : Banyaknya peserta kelompok bawah 

   : Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu 

dengan benar 

   : Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal 

itu dengan benar 

  : Indeks kesukaran  

   : Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

   : Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

 (Arikunto, 2016: 228) 

Adapun kriteria daya pembeda soal ditentukan sebagai berikut: 

Tabel 10. Klasifikasi Daya Pembeda Soal 

No Indeks Daya Pembeda Klasifikasi 

1 0,00 – 0,20 Jelek 

2 0,21 – 0,40 Cukup 

3 0,41 – 0,70 Baik 

4 0,71 – 1,00 Baik Sakali 

5 Negatif Tidak Baik 

Sumber : Arikunto (2016: 232) 

Indeks daya pembeda soal penelitian ini menggunakan kategori 

pada tingkatan cukup dan baik. Pengujian daya beda soal yang 
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valid dilakukan perhitungan secara manual. Berdasarkan 

perhitungan tersebut diperoleh hasil uji beda soal sebagai berikut: 

 

Tabel 11. Hasil Analisis Uji Beda Soal Tes Kognitif 

Klasifikasi  No Soal Indeks Daya Beda 

Jelek - 0,00 – 0,20 

Cukup 1,2,3,4,6,7,11,12,18,19,20 0,21 – 0,40 

Baik 5,8,9,10,13,14,15,16,17 0,41 – 0,70 

Baik Sekali - 0,71 – 1,00 

Tidak Baik - Negatif 

Sumber: Hasil Penelitian (2019) 

 

Berdasarkan tabel di atas terdapat 6 soal dengan klasifikasi jelek, 

dengan indeks daya beda 0,00-0,20. Selanjutnya 11 soal dengan 

klasifikasi cukup, dengan indeks daya beda 0,21-0,40. 9 soal 

dengan klasifikasi baik dengan indeks daya beda 0,41-0,70. Dalam 

uji beda soal tes pilihan jamak tidak ditemukan soal dengan 

klasifikasi tidak baik sehingga soal tersebut dapat dipergunakan 

dalam penelitian. Data lengkap dapat dilihat lampiran 15 hal 162. 

 

d. Taraf Kesukaran Soal 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak 

terlalu sukar. Untuk menguji taraf kesukaran soal dalam penelitian 

ini digunakan rumus dalam Arikunto (2016: 223) sebagai berikut: 

  
 

  
 

Keterangan: 

P : Indeks Kesukaran 

B : Banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul 

JS : Jumlah seluruh siswa peserta tes 
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Tabel 12. Tabel Klasifikasi Taraf Kesukaran Soal 

No Indeks Kesukaran Tingkat Kesukaran 

1 0,00 – 0,30 Sukar 

2 0,31 – 0,70 Sedang 

3 0,71 – 1,00 Mudah 

Sumber: Arikunto (2016: 225) 

Indeks klasifikasi taraf kesukaran soal penelitian ini menggunakan 

taraf kesukaran sukar, sedang dan mudah. Pengujian taraf 

kesukaran soal tes kognitif pilihan jamak berasal dari soal yang 

valid dilakukan perhitungan secara manual. Berdasarkan 

perhitungan tersebut diperoleh taraf kesukaran soal sebagai berikut: 

Tabel 13. Hasil Analisis Taraf Kesukaran Soal 

Tingkat 

Kesukaran 

No Soal Indeks 

Kesukaran 

Sukar 5,14 0,00 – 0,30 

Sedang  2,6,7,8,10,13,15,16,18,19,20 0,31 – 0,70 

Mudah 1,3,4,9,11,12,17 0,71 – 1,00 

Sumber : Hasil Penelitian (2019) 

Berdasarkan tabel di atas terdapat 2 soal dengan tingkatan sukar, 

dengan indeks kesukaran 0,00-0,30. Selanjutnya 11 soal dengan 

tingkat kesukaran sedang, dengan indek kesukaran 0,31-0,70, dan 7 

soal dengan tingkat kesukaran mudah, dengan indeks kesukaran 

0,71-1,00. Data lengkap dapat dilihat pada lampiran 16 hal 163. 

 

H. Uji Prasyaratan Analisis Data 

 

Uji prasyarat analisis data diperlukan untuk mengetahui apakah analisis 

data untuk pengujian hipotesis dapat dilanjutkan atau tidak. Beberapa 

analisis data menuntut uji prasyaratan analisis adalah analisis regresi dan 

analisis varian. Analisis regresi dan analisis varian mempersyaratkan 
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adanya uji normalitas data untuk mengetahui pengujian hipotesis dapat 

dilanjutkan atau tidak dalam mencari hipotesis. 

1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data 

menggunakan rumus chi-kuadrat (X2), Sugiyono (2015: 241), yaitu: 

      
(       ) 

 

  
 

Keterangan: 

   = Chi-kuadrat / Normalitas sampel 

   = frekuensi yang diobservasi  

   = frekuensi yang diharapkan  

 

Menurut Sugiyono (2015: 241) bahwa kriteria pengujian normalitas 

apabila ≤ dengan α = 0,05 berdistribusi normal, dan sebaliknya 

apabila > maka tidak berdistribusi normal.  

 

I. Uji Hipotesis 

Guna menguji ada tidaknya pengaruh hasil belajar peserta didik dengan 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran inquiry,  maka digunakan 

uji hipotesis regresi linear sederhana menurut Sugiyono (2016 : 261) 

dengan rumus yaitu: 

Ŷ= α + bX 

Keterangan: 

Ŷ = Variabel terikat 

X = Variabel bebas  

a = Konstanta 

b = Koefisien regresi variabel X 
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Hipotesis yang akan diuji adalah : 

 

Ha = Ada pengaruh aktivitas peserta didik dalam model pembelajaran 

inquiry  terhadap hasil belajar tematik kelas V SD Negeri 1 Negeri 

Agung Tahun ajaran 2018/2019. 

Ho = Tidak ada pengaruh aktivitas peserta didik dalam model 

pembelajaran inquiry terhadap hasil belajar tematik kelas V SD 

Negeri 1 Negeri Agung Tahun ajaran 2018/2019.  

 

Hipotesis statistik dirumuskan sebagai berikut: 

Ha : ρ   , “tidak sama dengan nol” berarti lebih besar atau kurang dari 

nol berarti ada pengaruh.  

Ho : ρ = 0, o berarti tidak ada pengaruh 

ρ = nilai korelasi dalam formulasi yang dihipotesiskan 

 



 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang penerapan 

model pembelajaran inquiry  terhadap hasil belajar tematik kelas V SD 

Negeri 1 Negeri Agung Kabupaten Tanggamus maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh penerapan model inquiry  terhadap hasil belajar 

tematik peserta didik kelas V SD Negeri 1 Negeri Agung Kabupaten 

Tanggamus 

 

B. Saran 

Merujuk pada hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, maka dapat 

diajukan saran-saran untuk meningkatkan hasil belajar tematik peserta 

didik kelas V SD Negeri 1 Negeri Agung Kecamatan Talangpadang, 

sebagai berikut : 

1. Bagi peserta didik 

a. Melalui model inquiry hasil belajar tematik peserta didik dapat 

meningkat  
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b. Peserta didik diharapkan dapat memotivasi dirinya sendiri untuk 

giat dalam belajar di sekolah maupun di rumah setelah peserta 

didik memahami pembelajaran dengan model inquiry. 

2. Bagi pendidik  

a. Pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan 

model inquiry  dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada 

pembelajaran tematik. 

b. Penggunaan model inquiry akan memperumudah pendidik untuk 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi peserta 

didik. 

3. Bagi kepala sekolah 

Kepala sekolah dapat memberi motivasi kepada pendidik untuk 

melaksanakan pembelajaran dengan model inquiry. penerapan model 

inquiry dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah 

khususnya dan pendidikan pada umumnya.  

4. Bagi peneliti lain 

Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian di bidang ini, 

diharapkan penelitian ini dapat menjadi ambaran, informasi dan 

masukan tentang pengaruh penerapan model inquiry  terhadap hasil 

belajar tematik peserta didik.  
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