
 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan 

penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Menurut Surya, 

(2005:58) Belajar dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh 

individu untuk memperoleh perubahan perilaku baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan 

lingkungannya.  

 

Sardiman (2004:101) juga berpendapat bahwa belajar adalah sebagai salah 

satu usaha penguasaan materi Ilmu Pengetahuan yang merupakan sebagian 

kegiatan menuju terbentuknya kepribadian seutuhnya. Beliau juga 

berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses interaksi antara diri manusia 

dengan lingkungannya, yang mungkin berwujud pribadi fakta konsep ataupun 

teori. 

 

Menurut Hamalik (2001:25) belajar merupakan suatu bentuk pertumbuhan 

atau perubahan dalam diri seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara 

bertingkah laku yang baru berkat pengalaman dan latihan-latihan, pendapat 

tersebut menyatakan bahwa perubahan tingkah laku seseorang diperoleh 
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melalui pengalaman dan latihan dalam mengerjakan soal-soal pada bahasan 

yang disampaikan oleh guru.  

Slameto (1991:36) juga berpendapat bahwa belajar merupakan suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman sendiri dan 

interaksi dengan lingkungan.  

 

Berdasarkan uraian pendapat tersebut di atas penulis dapat menyimpulkan 

bahwa belajar merupakan berbuat atau melakukan, berbuat untuk mengubah 

tingkah laku, jadi melakukan kegiatan. Pada hakikatnya, belajar adalah 

perubahan yang terjadi setelah melakukan aktivitas.  

 

2.2. Aktivitas Belajar 

Dalam kegiatan belajar, siswa melakukan aktivitas. Tanpa aktivitas, belajar 

tidak mungkin berjalan dengan baik. Aktivitas memegang peranan penting 

dalam proses belajar karena dengan aktivitas belajar akan menghasilkan 

perubahan. Menurut Sardiman (2004:102) aktivitas merupakan prinsip atau 

asas yang sangat penting di dalam interaksi belajar mengajar. Hal ini sesuai 

dengan juga pendapat Winkel (1989:88) yang menyatakan bahwa aktivitas 

belajar atau kegiatan belajar adalah “segala bentuk kegiatan belajar siswa 

yang menghasilkan suatu perubahan yaitu hasil belajar yang dicapai”.  
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Soemanto (2002:25) juga berpendapat bahwa aktivitas belajar dapat diartikan  

sebagai rangkaian kegiatan fisik maupun mental yang dilakukan secara sadar 

oleh seseorang dan mengakibatkan adanya perubahan dalam dirinya banyak 

yang tampak maupun yang tidak tampak diamati. Hal tersebut diperkuat oleh 

pandangan tentang aktivitas dikemukakan Rohani (2004:7) bahwa anak 

berpikir sepanjang ia berbuat, tanpa berbuat anak tidak berfikir, agar berfikir 

sendiri, ia harus diberikan kesempatan untuk berbuat sendiri. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa aktivitas belajar merupakan kegiatan siswa dalam belajar 

baik fisik atau phisikis untuk mencapai hasil belajar. 

Membaca /memahami buku /LKS /masalah, mengerjakan LKS secara 

mandiri, mengerjakan /mendiskusikan masalah/LKS dengan kelompoknya, 

mengajukan pertanyaan /ide, menanggapi pertanyaan /pendapat kelompok 

lain, sharing dalam kelas, berdiskusi antar siswa dengan guru, dan menarik 

kesimpulan. 

 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

aktivitas merupakan rangkaian kegiatan fisik maupun mental yang dilakukan 

secara sadar oleh seseorang dan mengakibatkan adanya perubahan dalam 

dirinya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Aktivitas belajar 

merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan perubahan 

pengetahuan-pengetahuan, nilai-nilai sikap, dan keterampilan pada siswa 

sebagai latihan yang dilaksanakan secara sengaja. 
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2.3. Hasil Belajar 

Menurut pendapat Dimyati dan Moedjiono (2002:50) bahwa hasil belajar 

merupakan hasil dari suatu interaksi tindak mengajar atau tindak belajar.  

Menurut Hamalik (2001:159) bahwa hasil belajar menunjukan kepada 

prestasi belajar yang didapat dari proses belajar. 

Keberhasilan siswa setelah mengikuti satuan pembelajaran tertentu kita sebut 

dengan keberhasilan hasil belajar. Setelah proses pembelajaran berlangsung, 

guru dapat mengetahui, apakah siswa telah memahami konsep tertentu, 

apakah siswa kita dapat melakukan sesuatu, apakah siswa kita memiliki 

keterampilan atau kemahiran tertentu. Keberhasilan-keberhasilan siswa 

sebagaimana disebutkan di atas merupakan keberhasilan hasil belajar. 

 

Dari pendapat-pendapat  penulis menyimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan suatu hasil yang telah dicapai oleh siswa setelah mengikuti proses 

pembelajaran. Prestasi belajar tersebut diwujudkan dalam bentuk nilai angka 

maupun huruf yang ditulis dalam buku laporan nilai atau raport yang 

diberikan setelah selesai mengikuti tes. 

 

2.4.Model Inkuiri 

2.4.1.Pengertian Model Inkuiri 

Inkuiri menurut pendapat Gelly (1984:50), adalah Suatu kegiatan belajar 

yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk 

mencari dan menyelidiki secara sistematik, kritis, logis, dan analisis 
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sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh 

percaya diri. 

 

Model pembelajaran inkuiri adalah model yang sangat mirip dengan model 

penemuan, yang berbeda adalah pada model pembelajaran  inkuiri sesuatu 

yang baru dari hasil penemuan siswa bisa juga merupakan hal yang baru 

bagi guru. Selain itu pada model pembelajaran  inkuiri selain menjadi 

pembimbing, guru juga sebagai sumber informasi data yang diperlukan 

dalam membuat hipotesis. Faturohman dan Sutikno (2007:32) 

menyatakan, inkuiri dilatar belakangi oleh anggapan seorang 

pendidik  bahwa siswa merupakan subjek dan objek yang telah memiliki 

ilmu pengetahuan. Dalam pendekatan ini guru berfungsi sebagai 

supervisor, fasilisator, mediator, dan komentator. Menurut Siroj 

(2006:15), model pembelajaran dengan inkuiri terdiri dari empat tahap, 

yaitu : 

1. Guru merangsang siswa dengan pertanyaan, masalah, permainan, teka-teki, dan 

lain-lain. 

2. Sebagai jawaban atas rangsangan yang diterimanya, siswa 

menentukan prosedur mencari dan mengumpulkan informasi atau data 

yang diperlukannya untuk memecahkan pertanyaan atau masalah, 

Siswa bekerja sendiri-sendiri atau berkelompok. 

3. Siswa menghayati tentang pengetahuan yang diperolehnya dengan 

inkuiri yang baru dilaksanakan. 

4. Siswa menganalisis model pembelajaran  inkuiri dan prosedur yang 

ditemukan untuk dijadikan model umum yang dapat diterapkannya ke 

situasi lain. 

 

Sedangkan menurut Faturrohman dan Sutikno (2007 : 45), secara garis 

besar prosedur model pembelajaran  inkuiri adalah : 
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1. Simulation, Guru mulai bertanya dengan mengajukan persoalan, atau 

menyuruh anak didik membaca atau mendengarkan uraian yang 

memuat permasalahan. 

2. Problem statement, Anak didik diberi kesempatan mengidentifikasi 

berbagai permasalahan. Sebagian besar memilihnya yang dipandang 

paling menarik dan fleksibel untuk dipecahkan. Permasalahan yang 

dipilih itu selanjutnya harus dirumuskan dalam bentuk  pertanyaan, 

atau hipotesis, yakni pertanyaan sebagai jawaban sementara atas 

pertanyaan yang diajukan. 

3. Data processing, Semua informasi hasil bacaan, wawancara, 

observasi, dan sebagainya, semua diolah, diacak, diklasifikasikan,  

ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan carater tentu serta 

ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. 

4. Generalization, Berdasarkan hasil verifikasi tadi, anak didik belajar 

menarik kesimpulan. Namun model pembelajaran inkuiri memiliki 

kelemahan, yaitu memakan waktu yang cukup banyak, dan kalau kurang 

terpimpin atau kurang terarah dapat menjurus kepada kekacauan atas 

materi yang dipelajari. 

 

 

Langkah-langkah dalam proses inkuiri : 

1. Pemberian masalah kepada siswa. 

2. Hipotesis (spesifikasi permasalahan). 

3. Pengumpulan data. 

4. Pengolahan data untuk menjawab hipotesis yang dibuat. 

5. Pembuatan kesimpulan. 

Jadi model pembelajaran Inkuiri adalah pelaksanaan pembelajaran 

dengan cara siswa mencari dan menemukan konsep dengan atau 

bantuan dari guru. 

 

2.4.2.Langkah-Langkah Pembelajaran Inkuiri 

 

Menurut Sanjaya (2008:201), Secara umum langkah-langkah proses 

pembelajaran inkuiri adalah sebagai berikut : 

1. Orientasi, yaitu mengkondisikan agar siswa siap melaksanakan proses 

pembelajaran. 

2. Merumuskan masalah, yaitu langkah membawa siswa pada suatu 

persoalan yang mengandung Teka-teki. 
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3. Merumuskan hipotesis, yaitu jawaban sementara dan suatu permasalahan 

yang sedang dikaji dengan berlandaskan pada berfikir yang kokoh, 

sehingga hipotesis yang dimunculkan bersifat rasional dan logis. 

4. Mengumpulkan data, yaitu aktivitas penjaring informasi yang dibutuhkan 

untuk menguji hipotesis yang diajukan. 

5. Menguji hipotesis, yaitu proses menentukan jawaban yang dianggap 

diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan 

pengumpulan data. 

6. Merumuskan kesimpulan, yaitu proses mendeskripsikan temuan yang 

diperoleh berdasarkan hasil penguji hipotesis. 

 

Menurut Roestiyah (2008:75), inkuiri merupakan suatu teknik atau cara 

yang digunakan guru untuk mengajar didalam kelas dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 

1. Guru membagi tugas meneliti sesuatu masalah ke kelas. 

2. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, dan masing-masing kelompok 

mendapat tugas tertentu yang harus dikerjakan. 

3. Kemudian mereka mempelajari, meneliti atau membahas tugasnya 

didalam kelompok. 

4. Kemudian dibuat laporan yang tersusun dengan baik. 

 

 

Menurut Piaget Inkuiri sebagai teknik pengajaran mengandung arti bahwa 

dalam proses pembelajaran berlangsung pengajar harus dapat mendorong 

dan member kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif dalam belajar.  

Adapun Langkah-langkah pembelajarannya : 

 

1. Membina suasana yang responsive diantara siswa. 

2. Mengemukakan permasalahan untuk di Inkuiri ( Ditemukan ) melalui 

cerita, film, gambar, dan sebagainya. Kemudian mengajukan pertanyaan 

kearah mencari, merumuskan dan memperjelas permasalahan dari cerita 

dan gambar. 

3. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa, pertanyaan yang 

diajukan bersifat mencari atau mengajukan informasi atas data tentang 

masalah tersebut. 

4. Merumuskan Hipotesis / Perkiraan yang merupakan jawaban dari 

pernyataan tersebut. Perkiraan jawaban ini akan terlihat tidaknya setelah 

pengumpulan data dan pembuktian atas data. Siswa mencoba 

merumuskan hipotesis permasalahan tersebut. Guru membantu dengan 

pertanyaan-pertanyaan pancingan. 

5. Menguji hipotesis, guru mengajukan pertanyaan yang bersifat meminta 

data untuk pembuktian hipotesis. 
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Dari beberapa teori, Penulis memilih langkah-langkah teori menurut 

Roestiyah, langkah yang digunakan dalam model pembelajaran inkuiri 

dimulai dengan mengajarkan beberapa pertanyaan dengan memberikan 

beberapa informasi secara singkat,  diluruskan agar tidak tersesat. 

Berdasarkan bahan yang ada siswa didorong untuk berfikir sendiri sehingga 

dapat menemukan prinsip umum. Seberapa jauh guru dalam membimbing 

siswa tergantung pada kemampuan siswa dan materi yang dipelajari. model 

pembelajaran inkuiri memberi kesempatan siswa menyelidiki dan menarik 

kesimpulan. 

 

2.4.3. Keunggulan Strategi Pembelajaran Inkuiri 

 

Menurut Sanjaya (2008:208), keunggulan strategi pembelajaran Inkuiri 

adalah : 

1. Inkuiri merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada 

pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara 

seimbang, sehingga pembelajaran lebih bermakna. 

2. Memberikan peluang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya 

belajar mereka. 

3. Sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang 

menganggap belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku berkat 

adanya pengalaman. 

4. Dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan diatas rata-

rata. 

 

Menurut Roestiyah (2008:76), keunggulan dari model pembelajaran  inkuiri 

adalah sebagai berikut : 

1. Dapat membentuk dan mengembangkan ”self-consepi” pada siswa, 

sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide yang 

lebih baik. 

2. Membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses 

belajar yang lebih baik. 

3. Mendorong siswa untuk berfikir dan bekerja secara inisiatif sendiri, 

bersikap obyektif, jujur dan terbuka. 

4. Mendorong siswa untuk berfikir inkuitif dan merumuskan hipotesisnya 

sendiri. 

5. Memberi kepuasan yang bersifat intistik. 

6. Situasi proses belajar menjadi lebih merangsang. 
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7. Dapat mengembangkan bakat dan kecakapan individu. 

8. Memberi kebebasan siswa untuk belajar sendiri. 

9. Siswa dapat menghindari belajar secara tradisional. 

 

 

2.4.4. Kelemahan Strategi Pembelajaran Inkuiri 

 

Menurut Sumantri M. dan Johar Permana (2000:142), kelemahan strategi 

pembelajaran Inkuiri adalah : 

1. Pembelajaran dengan inkuiri memerlukan kecerdasan siswa yang tinggi, 

bila siswa kurang cerdas hasil pembelajarannya kurang efektif. 

2. Memerlukan perubahan kebiasaan cara belajar siswa yang menerima 

informasi dari guru apa adanya. 

3. Guru dituntut mengubah kebiasaan mengajar yang umumnya sebagai 

pemberi informasi menjadi fasilitator, motivator, dan pembimbing siswa 

dalam belajar. 

4. Karena dilakukan secara kelompok maka kemungkinan ada anggota yang 

kurang aktif. 

5.  Pembelajaran inkuiri kurang cocok pada anak yang usianya terlalu 

muda, misalkan SD. 

6. Cara belajar siswa dalam metode ini menuntut bimbingan guru yang 

lebih baik. 

7. Untuk kelas dengan jumlah siswa yang banyak, akan sangat merepotkan 

guru. 

8. Membutuhkan waktu yang lama dan hasilnya kurang efektif jika 

pembelajaran ini diterapkan pada situasi kelas yang kurang mendukung. 

9. Pembelajaran akan kurang efektif  jika guru tidak menguasai kelas. 

 

 

2.5.  Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan teori dan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis tindakan 

adalah sebagai berikut : 

1. Pemanfaatan model pembelajaran Inkuiri dapat meningkatkan aktivitas 

belajar siswa pada mata pelajaran IPS  kelas V SD Negeri 1 Rejosari 

Kecamatan Natar Lampung Selatan. 

2. Pemanfaatan model pembelajaran Inkuiri dapat meningkatkan hasil belajar 

mata pelajaran IPS  kelas V SD Negeri 1 Rejosari Kecamatan Natar 

Lampung Selatan. 


