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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian  

Deskripsi lokasi penelitian adalah gambaran tentang situasi dan 

kondisi pembelajaran serta pencapaian hasil belajar siswa sebelum 

dilaksanakan penerapan model pembelajaran inquiri. Situasi dan kondisi 

pembelajaran yang dimaksud adalah  keadaan siswa dan guru kelas di SD 

tempat pelaksanaan penelitian, sumber belajar serta sarana dan prasarana 

penunjang pembelajaran lainnya. Adapun situasi dan kondisi pembelajaran 

yang dapat dideskripsikan adalah sebagai berikut: 

 

1. Lokasi Sekolah Dasar Tempat Penelitian  

Sekolah yang dijadikan tempat penelitian adalah SDN 1 Selaawi 

yang berdiri sejak tahun 1955 dengan luas tanah 2.300 m² yang 

merupakan sekolah inti dari 8 SD yang ada di gugus 3 kecamatan 

Pasawahan. Lokasi SDN 1 Selaawi berada di RT 01/01 Desa Selaawi 

Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta. Untuk menuju ke sekolah 

dari pusat kota kabupaten Purwakarta harus menggunakan kendaraan 

pribadi, hal ini karena angkutan belum ada yang  menuju langsung ke 

desa Selaawi. Namun jangan khawatir karena jalan akses untuk menuju ke 

SDN 1 Selaawi jalannya mulus berhotmik. Dalam perkembangannya 

sekolah ini berkembang menjadi sekolah terpadu, karena di dalamnya ada 

TK, SD dan SMP.  
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Bangunan sekolah dapat dilihat pada gambar denah berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 

Denah SDN 1 Selaawi 

Keterangan: 

1. R. Guru    11. R. Perpustakaan  

2. R. Kelas I    12. R. Kelas TK 

3. R. Kelas II    13. R. Bale 

4. R. Tata Usaha/Kepala Sekolah 14. R. Mushola dan Gudang 

5. R. Kelas III    15. WC. Siswa  

6. R. Kelas IV A    16. WC. Guru 

7. R. Kelas IV A    17. Kantor Desa 

8. R. Kelas V 

9. R. Kelas VI A 

10. R. Kelas VI B  

    U 

 

 

Jalan Desa 

 

 

 

  gg. Desa 
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2. Pendidik dan Non Pendidik  

Jumlah pendidik dan non pendidik di SDN 1 Selaawi berjumlah 18 

orang,  9 orang laki-laki, 9 orang perempuan terdiri dari 1 Kepala 

Sekolah, 8 orang guru kelas, 1 orang guru PAI, 1 orang guru Bahasa 

Inggris, 1 orang guru PJOK, 1 guru TIK ditambah 1 orang staf TU, 2 

orang staf Perpustakaan dan 2 orang penjaga sekolah. 

Dari 18 orang pendidik dan non pendidik di SDN 1 Selaawi 11 

orang berstatus PNS dan 7 orang GTT/PTT. Begitu juga dengan latar 

belakang pendidikan tiap individu bervariasi. Sebagaimana tercantum 

dalam table di bawah ini: 

Table 1.6 

Daftar Pendidik dan Non Pendidik SDN 1 Selaawi 

No Nama L/P NIP Pendi

dikan  

Jabatan 

1 Sirojudin  L 196207081984101001 S1 Kep-sek 

2 Juwarsih  P 196207051983052004 S1 Gr. Kelas II 

3 Cecep sutisna  L 197506171998031003 D2 Gr. Kelas IV A 

4 Edi Basari L 196901192003121001 S1 Gr. Kelas IV B 

5 Mulyani  P 196807202005012004 S1 Gr. Kelas VI A 

6 Nyai Maryati P 197401102008012003 S1 Gr. PAI 

7 Nina Herlina P 197804042008012011 S1 Gr. B. Inggris  

8 Nani Maryani  P 197006202008012005 S1 Gr. Kelas I 

9 Nunu Nurjaman L 196904282008011005 SPG Gr. Kelas V 

10 Yayat Supiati P 196602022008012004 S1 Gr. Kelas VI B 
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11 Onang Jaenudin L  SMA TU 

12 Triyani L P - D2 Gr. TIK 

13 Fitri Ramdiani P P - S1 Gr. Kelas III 

14 Yudi Permadi  L - S1 Gr. POJK 

15 Ilis  P - D2 Tenaga Perpus  

16 Wika Miharja  L - D2 Tenaga Perpus 

17 Agus Naeni  L - SMK Penjaga  

18 Maman K L - SMA Penjaga  

 

 

3. Sumber Belajar  

Sumber belajar adalah salah satu penunjang dalam peoses 

pembelajaran. Selain lingkungan sekitar sekolah, sumber lain yang tak 

kalah penting adalah buku paket. Buku paket IPA yang digunakan di SDN 

1 Selaawi adalah Senang Belajar Ilmu Pengetahuan Alam yang disusun 

oleh S Rositawaty dan Aris Muharam (bse), Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. Selain buku paket juga ada buku penunjang lainnya. 

 

4. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana yang dimiliki SDN 1 Selaawi cukup memadai 

dan sangat mendukung untuk kegiatan belajar mengajar. Dengan luas 

tanah 2.300 m² sarana yang tersedia meliputi 1 ruang perpustakaan, 1 

ruang guru, 1 ruang tatausaha/kepala sekolah, 8 ruang kelas, 1 ruang 
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gudang, 1 ruang bale, halaman yang luas sangat memungkinkan untuk 

warga SDN 1 Selaawi mengembengkan potesi yang dimiliki.  

Prasarana yang tersedia di SDN 1 Selaawi cukup memadai, mulai 

dari alat/media pembelajaran, buku sumber yang bervariasi, buku-buku 

referensi, alat-alat olahraga, alat kesenian maupun alat elektronik. 

Sarana dan prasarana yang cukup memadai tidak serta merta dapat 

menopang suksesnya proses pembelajaran, akan tetapi bagaimana 

memanfaatkan dan memaksimalkan sarana dan prasarana yang tersedia 

dapat menunjang keberhasilan prsese pembelajaran.  

 

5. Siswa 

a. Data siswa SDN 1 Selaawi  

Tabel 1.7 

Data Siswa SDN 1 Selaawi Tahun Ajaran 2012-2013 

  

No Kelas 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
L P 

1 I 19 20 39 

2 II 19 21 40 

3 III 18 24 42 

4 IV A 14 10 24 

5 IV B 12 9 21 

6 V 23 13 36 
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7 VI A 15 10 25 

8 VI B 18 8 26 

Jumlah  137 116 253 

 

b. Karakteristik Siswa  

Karakteristik siswa pada pembahasan penelitian ini difokuskan 

pada dua hal pokok, yaitu: a) ditinjau dari segi jenis kelamin; 

b)prestasi nilai akademik di semester I. Alasan kedua aspek tersebut 

dimungkinkan mempunyai andil yang mendukung terhadap 

keberhasilan siswa dalam kegiatan pembelajaran IPA dengan model 

pendekatan inquiri. Dari hasil observasi pada semester I keadaan 

siswa berdasarkan jenis kelamin di kelas V SDN 1 Selaawi dapat 

dilihat pada table 1.8 

Tabel 1.8 

Keadaan Siswa Kelas V berdasarkan Jenis Kelamin 

No  Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1 Laki-laki 23 63.89 

2 Perempuan  13 36.11 

Jumlah  36 100 

 

Berdasarkan data tabel di atas, 63.81% bejenis kelamin laki-laki 

sedangkan 36.11% berjenis kelamin perempuan. Dan untuk 
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mengetahui prestasi akademik siswa kelas V SDN 1 Selaawi pada 

semester I tahun pelajaran 2012-2013 dapat dilihat pada tabel 1.9 

Tabel 1.9 

Peringkat Siswa Kelas V Semester I SDN 1 Selaawi 

No  Jenis Kemampuan Jumlah  Persentase  

1 Pandai  6 16.66 

2 Sedang  10 27.78 

3 Kurang  20 55.56 

Jumlah  36 100 

 

Dari table di atas menurut peringkat dapat disimpulkan bahwa 6 orang 

siswa (16.66%) dikatagorikan siswa yang pandai, 10 orang siswa 

(27.78%) dikategorikan siswa yang sedang, sedangkan sisanya 20 

orang siswa (55.56%) dikategorikan siswa yang kurang pandai. 

6. Deskripsi Awal Proses Pembelajaran IPA 

Sebelum melaksanakan tindakan kelas siklus I di kelas V SDN 1 

Selaawi tahun pelajaran 2012-2013, penelitian penelitian terlebih dahulu 

dilakukan observasi atau pengamatan dan perenungan yang secara rutin 

dilaksanakan di kelas V SDN 1 Selaawi. 

Kegiatan awal yang dilakukan guru ketika memasuki kelas adalah  

mengajak siswa untuk berdoa terlebih dahulu sebelum membuka 

pelajaran. Kemudian mengabsen untuk mengetahui siswa yang tidak 

hadir, dilanjutkan dengan apersepsi. Sebelum memulai pelajaran guru 
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menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian 

membentuk kelompok-kelompok kecil yang tediri dari 6 siswa setiap 

kelompoknya. Tiap kelompok diminta untuk mengamati alat peraga 

pembelajaran berupa gambar alat pernapasan manusia. Guru menjelaskan 

materi pelajaran sambil memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk 

dikerjakan siswa secara berkelompok. 

Setelah semua kelompok menyelesaikan tugasnya, guru 

menyimpulkan materi pelajaran yang sudah dipelajari. Setelah itu 

dibagian akhir pelajaran guru memberikan evaluasi berupa soal-soal essai 

yang harus dikerjakan siswa secara perorangan.     

Adapun persentase hasil tes sebelum pelaksanaan tindakan kelas 

dapat dilihat pada table 1.10 

 

Table 1.10 

Hasil Evaluasi Pelajaran IPA sebelum Pelaksanaan Tindakan (pra siklus) 

No 

 

Nilai Siswa 

(x) 

Frekuensi 

(f) 

Jumlah 

(fx) 

Persentase 

 

Ket 

 

1 40 3 120 5.21%  

KKM 

66 

2 45 0 0 0% 

3 50 6 300 13.02% 

4 55 3 110 4.77% 

5 60 11 660 28.63% 

6 65 1 65 2.82% 
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7 70 4 280 12.15%  

8 75 1 75 3.25 

9 80 3 240 10.41% 

10 85 1 85 3.69% 

11 90 2 180 7.81% 

12 95 2 190 8.24% 

13 100 0 0 0 

Jumlah  36 2305 100% 

Rata-rata 64.20 

 

Dari tabel 1.10 di atas dapat dilihat bahwa siswa yang mendapat nilai di 

atas KKM berjumlah 13 orang siswa (36.11%), sedangkan siswa yang mendapat 

nilai kurang dari KKM berjumlah 23 orang siswa (63.89%) dengan nilai rata-rata  

 

 

 

 

 

 

 

 

64.20. untuk lebih jelasnya data dari table 1.10 hasil evaluasi pra siklus 

dapat dilihat pada diagram 2.1 
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7. Refleksi terhadap gambaran awal proses pembelajaran 

Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan pada proses awal 

pembelajaran diperoleh data hasil belajar siswa sebagaimana terlihat 

pada tabel 1.5 yang masih kurang dari memuaskan dengan nilai rata-rata 

64.20 dari jumlah siswa 36 orang siswa. Dari gambaran di atas 

menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran lebih didominan oleh guru 

sedangkan siswa hanya mendengarkan penjelasan dan mengerjakan 

pertanyaan dari guru berdasarkan pengamatan saja. Siswa kurang diberi 

kesempatan untuk belajar secara aktif. Siswa hanya diberi kesempatan 

untuk mengembangkan dan melatih pengetahuan saja berdasarkan hasil 

pengamatan, sehingga masih banyak siswa yang belum memahami betul 

materi pelajaran yang diajarkan terlihat dari hasil evaluasi siswa secara 

perorangan yang masih di bawah KKM yang telah ditentukan. Atas dasar 

itulah perlu dilakukan perbaikan-perbaikan pembelajaran melalui 

refleksi.  

 

B. Deskripsi Pelaksanaan Tindakan   

Pelaksanaan penelitian merupakan implementasi tindakan-tindakan 

dari perencanaan yang sudah dirumuskan dengan tindakan inquiri terfokus 

pada peningkatan hasil belajar siswa dan aktivitas proses pembelajaran. 

Penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dengan menggunakan model 

pendekstsn inquiri dilakukan secara bertahap, kegiatan dimulai dari 

perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. 
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Dari pelaksanaan tindakan penelitian dapat dideskripsikan sebagai 

berikut: 

1. Siklus Pertama  

a. Perencanaan  

Pelaksanaan tindakan dalam proses pembelajaran IPA di kelas V SDN 

1 Selaawi Kecamatan Pasawahan. Perencanaan yang disusun meliputi 

tiga hal, yaitu: 

1) Rancangan Pembelajaran  

Rancangan pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang memuat komponen-komponen antara 

lain: tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode 

pembelajaran, pendekatan pembelajaran, langkah-langkah 

pembelajaran, sumber, alat peraga, serta penilaian hasil belajar. 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dapat dilihat pada 

lampiran. 

2) Pembentukan Kelompok 

Dalam membentuk kelompok yang seimbang, guru 

membagi siswa kedalam kelompok mengacu kepada prestasi 

belajar siswa dan jenis kelamin. Posisi duduk siswa berubah 

sesuai dengan kelompoknya. Sehingga pada saat diadakan kerja 

kelompok siswa langsung melaksanakan tugas sesuai dengan 

petunjuk yang diberikan. 
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b. Pelaksanaan Tindakan dan Observasi 

Pelaksanaan pembelajaran IPA pada tanggal 01 Agustus 2012 

dikondisikan sesuai dengan rumusan rencana pembelajaran yang 

disusun sebelumnya. Pada pelaksanaan tindakan pertama ini akan 

membahas tentang alat pernapasan manusia. 

Seperti biasanya kegiatan awal, guru mempersiapkan 

situasi pembelajaran yang kondusif, siswa mempersiapkan diri untuk 

berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai kemudian 

mengucapkan salam, dan guru menjawab salam dari siswa. Kemudian 

mengabsen untuk mengetahui kehadiran siswa. Kehadiran observer 

(guru yang diajak berjasama) di dalam kelas tidak kelihatan mencolok 

karena sudah biasa bertemu.  

Selama kegiatan pelaksanaan pembelajaran IPA, observer 

sebagai mitra peneliti mengamati, memantau dan mencatat semua data 

temuan yang diperoleh selama pelaksanaan tindakan tersebut, 

selanjutnya direfleksikan untuk diadakan perbaikan lebih lanjut dan 

hasilnya dierbaiki untuk dilaksanakan pada tindakan selanjutnya. 

Kegiatan awal yang dilakukan guru dalam proses 

pembelajaran adalah membagi kelompok, kemudian menyuruh siswa 

untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. 

Guru memulai pelajaran dengan menjelaskan materi pelajaran 

yang akan dipelajari, kemudian melakukan apersepsi untuk  untuk 
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mengetahui kemampuan awal siswa, seperti cuplikan pembelajaran di 

bawah ini: 

 Ayo semuanya berdiri! 

 Kita gerakan tangan ke atas, kemudian sambil tangan diturunkan 

hirup udara sebanyak-banyaknya! 

 Tahan beberapa saat! 

 Kemudian keluarkan melalui mulut sacara perlahan! 

 Ulang sekali lagi 

 Sekarang apa yang kalian rasakan? 

Setelah melaksanakan apersepsi, selanjutnya guru menjelakan 

prosedur pembelajaran inquiri, siswa diberi langkah-langkah yang 

harus ditempuh dalam pembelajaran yang akan dilakukan. Tahap 

pertama dalam model pembelajaran inquiri, guru menyajikan masalah 

yang berupa pertanyaan tentang alat pernapasan manusia. Kemudian 

mempersilahkan tiap kelompok untuk memecahkan permasalahan 

yang telah diberikan dengan mengoftimalkan alat/media pembelajaran 

yang telah disediakan. 

Guru mengawasi jalannya pembelajaran siswa dengan cara 

berkeliling dari satu kelompok ke kelompok lain sambil memberikan 

bantuan kepada kelompok yang mengalami kesulitan dalam 

memecahkan permasalahan yang sudah diberikan. Siswa dituntun 

umtuk dapat dapat memecahkan permasalahan berdasarkan hasil 

pengamatan dan diskusi kelompok, kemudian tiap kelompok 

diarahkan untuk merumuskan hipotesis berdasarkan hasil pengamatan 

dan diselesaikan dalam diskusi bersama kelompoknya.  
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Untuk menguji hipotesis tiap kelompok diberi kesempatan 

untuk membacakan hasil hipotesis dihadapan kelompok lainnya, 

sedangkan kelompok lain diharapkan dan diminta untuk memberi 

tanggapan atas hasil kelompok lain. 

Kegiatan dilanjutkan dengan menyimpulkan permasalahan 

dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan, guru memberikan 

penguatan tentang konsep pelajaran yang sudah dipelajari. 

Untuk mengetahui aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung. Observasi yang dilaksanakan yaitu menggunakan lembar 

observasi yang telah disiapkan. Adapun hasil observasi aktivitas siswa 

dapat dilihat pada table 1.11 

 

 

Table 1.11 

Persentase hasil observasi aktivitas siswa siklus pertama  

No  Aspek yang diamati Jumlah  Pesentase  Kriteria  

1 Bertanya  11 30.7%  

80%-100% = B 

40%-60% = C 

≤ 30% = K 

2 Menjawab  9 25% 

3 Perhatian  15 41.7% 

4 Tanggung jawab  20 55.6% 

5 Kerjasama  18 50% 
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Berdasarkan tabel 1.11 di atas bahwa aktivitas yang dicapai 

siswa, hasil penilaian guru berdasarkan pengamatan yang dilakukan 

ketika  proses pembelajaran berlangsung adalah 11 orang siswa 

bertanya (30.7%), 9 orang siswa menjawab pertanyaan (25%), 15 

orang siswa yang memperhatikan (41.7%), 20 orang siswa tanggung 

jawab (55.6%) dan 18 orang siswa kerjasama (50%). Dilihat dari data 

di atas bahwa aspek yang masih kurang yaitu aspek bertanya dan 

aspek menjawab. Hal ini dikarenakan siswa merasa malu dan takut 

salah saat bertanya maupun menjawab, oleh karena itu guru harus 

lebih memotivasi siswa untuk berani bertanya dan menjawab. Untuk 

mendapatkan gambaran lebih jelas tentang hasil observasi aktivitas 

siswa pada siklus pertama dapat dilihat pada diagram 2.2  

 

Selain dari aktivitas siswa dalam proses pembelajaran kenerja 

guru pun diobservasi oleh observer yang menjadi mitra dalam 

penelitian, hal ini dapat dilihat melalui observasi terhadap guru pada 

siklus pertama pada tabel 1.12 
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Tabel 1.12 

Hasil Observasi Kinerja Guru pada Siklus Pertama  

No Aspek yang dinilai 

Skor  

1 2 3 4 

1 Membuka pelajaran    √  

2 Menyajikan materi   √  

3 Menyiapkan alat peraga    √  

4 Menggunakan alat peraga    √  

5 Melibatkan siswa aktif  √   

6 Melakukan Tanya jawab   √  

7 Memberi penguatan  √   

8 Memberi kesimpulan   √  

9 Memberikan evaluasi   √  

10 Memeriksa hasil kerja   √  

11 Membimbing siswa yang kurang  √   

12 Menutup pelajaran   √  

Jumlah  33 

Rata-rata 2.75 

 

Keterangan: 

1. Kurang     3.   Baik 

2. Cukup    4.   Sangat Baik 
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 Dari tabel 1.12 hasil observasi terhadap kinerja guru pada 

siklus pertama dinyatakan cukup, walaupun masih ada yang 

harus ditingkatkan lagi terutama dalam memotivasi siswa, 

membimbing siswa serta dalam penguatan masih kurang.  

Untuk kegiatan akhir dilkasanakan evaluasi berupa soal uraian 

yang harus dikerjakan oleh siswa secara individu. Setelah semuanya 

selesai mengerjakan soal tes akhir, siswa disuruh untuk merangkum 

materi ajar. Untuk mengetahui hasil nilai tes pada siklus pertama dapat 

dilihat (lampiran). Untuk persentase hasil tes pada siklus pertama dapat 

dilihat pada tabel 1.13 

Tabel 1.13 

Persentasi Hasil Nilai Tes Akhir pada Siklus Pertama 

No 
Nilai Siswa  

(x) 

Frekuensi 

(f) 
Fx Persentase Ket 

1 40 0 0 0%  

KKM 66 2 45 1 45 2.78% 

3 50 1 50 2.78% 

4 55 3 165 8.33% 

5 60 4 240 11.10% 

6 65 8 520 22.22% 

7 70 6 420 16.67% 

8 75 3 225 8.33% 

9 80 2 160 5.56% 

10 85 3 255 8.33% 

11 90 2 180 5.56% 

12 95 1 190 2.78% 

13 100 2 100 5.56% 

Jumlah  36 2550 100% 

Rata-rata 70.83 

 

Rata-rata kelas = Jumlah semua siswa = 2550 = 70.83 

   Jumlha siswa               36 
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Berdasarkan data dari hasil tes akhir pada pelaksanaan siklus 

pertama dalam tabel 1.13 menunjukan bahwa nilai siswa  yang telah 

mencapai KKM sebanyak 19 orang siswa (52.78%) sedangkan siswa 

yang belum mencapai nilai KKM sebanyak 17 orang siswa (47.22%) 

dengan nilai rata-rata 70.83. Dibandingkkan daengan kondisi awal 

pembelajaran menunjukan bahwa siswa yang mendapat nilai di atas 

KKM hanya berjumlah 13 orang siswa (36.11%) mengalami 

peningkatan sebesar 16.67%, sedangkan siswa yang mendapat nilai 

kurang dari KKM berjumlah 23 orang siswa (63.89%) mengalami 

penurunan sebesar 16.67% dengan nilai rata-rata 64.20, ini berarti hasil 

tes pada siklus pertama mengalami peningkatan nilai rata-rata dari 

64.20 menjadi 70.83. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram 

2.3  
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c. Analisis, Refleksi dan Revisi Siklus Pertama 

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh mitra peneliti 

dan juga peneliti sendiri pada siklus pertama dalam pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran inquiri dalam mengkondisikan 

kesiapan belajar siswa secara berkelompok masih belum terorganisani 

dengan baik, masih banyak siswa yang kurang memperhatikan dan 

bekerjasama dengan kelompoknya, ada juga siswa yang masih 

mengganggu siswa lainnya. Dalam hal ini pembelajaran masih 

didominasi oleh guru untuk memberikan penjelasan kepada siswa 

yang mengarah pada pemberitahuan apa yang sedang dicari oleh 

siswa, siswa belum terbiasa dengan model pembelajaran inquiri 

sehingga siswa lebih menunggu informasi dari guru. Dalam membuat 

kesimpulan juga siswa masih perlu diarahkan dan dibimbing. Pada 

dasarnya mereka belum terbiasa menyimpulkan hasil temuannya 

karena masih takut salah. Dalam memberikan rangsangan dan 

motivasi guru masih terbatas pada siswa yang kelihatan aktif 

sedangkan siswa yang kurang berpartisipasi kurang mendapatkan 

rangsangan dan motivasi. Maka dari itu perlu ditingkatkan lagi sampai 

siswa dapat belajar dengan senang. 

Dari hasil pengamatan selama proses pembelajaran yang 

dilakukan siswa diantaranya: keinginan bertanya, menyampaikan 

pendapat, keaktifan, perhatian, kerjasama, tanggung jawab, menyusun 

laporan dan bekerja dalam kelompok belum selurusnya siswa berperan 
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dengan baik. Baru beberapa siswa saja dan didominasi oleh ketua 

kelompok. 

Pada saat guru memberikan pertanyaan-pertanyaan sebagai 

umpan balik, tampak siswa masih belum berani mengemukakan 

pendapatnya, hanya beberapa siswa saja yang berani mengemukakan 

pendapat walaupun masih kelihatan malu-malu. Guru harus lebih 

memotivasi dan merangssang agar siswa berani dan tidak malu untuk 

mengemukakan pendapatnya. 

Berdasarkan analisis dan refleksi terhadap proses pembelajaran 

pada siklus pertama ini, dapat ditemukan beberapa revisi dan 

perbaikan untuk pembelajaran berikutnya yaitu sebagai berikut: 

 Dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran disertai 

dengan bahan ajar dan LKS untuk lebih mendorong siswa untuk 

belajar lebih aktif lagi. Langkah-langkah pembelajaran pada 

kegiatan lebih mengarah pada kegiatan siswa dalam memecahkan 

masalah untuk menemukan sendiri hasil belajarnya, sebaiknya 

dalam proses pembelajaran peran siswa lebih diutamakan. 

 Agar siswa dapat mengerjakan tugasnya dengan baik maka 

adanya pembentukan kelompok dari kelompok yang sudah ada, 

sehingga tidak ada siswa yang mondar-mandir dengan 

kesibukannya sendiri dan juga harus adanya suatu peraturan 

dengan siswa dalam proses pembelajaran berikutnya. 
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 Ketika siswa sedang belajar dengan kelompok, perhatian guru 

perlu lebih menyeluruh terhadap semua siswa, arahan dan 

bimbingan guruharus lebih diintensifkan sampai tumbuh motivasi 

dan semangat belajar yang tinggi. 

 Hal yang dirasa masih kurang yaitu rasa percaya diri siswa 

terhadap hasil kerjanya, siswa tidak yakin dengan jawaban yang 

mereka dapatkan, untuk mengatasi hal itu guru jangan langsung 

memvonis bahwa jawaban siswa sudah benar atau masih salah 

sebelum siswa yakin dengan temuan yang didapatnya.  

2. Siklus Kedua   

a. Perencanaan Tindakan  

Dalam perencanaan tindakan kedua ini sama halnya dengan 

yang telah dilakukan dalam tindakan pertama. Perencanaan yang 

disusun meliputi 2 hal yaitu: 

1. Rancangan Pembelajaran  

Rancangan pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang memuat komponen-komponen antara 

lain: tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode 

pembelajaran, pendekatan pembelajaran, langkah-langkah 

pembelajaran, sumber, alat peraga, serta penilaian hasil belajar. 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dapat dilihat pada 

lampiran. 

2. Mempersiapkan Media dan Alat Peraga 



58 
 

Nunu Nurjaman,2013 
PENERAPAN PENDEKATAN MODEL INKUIRI UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA 
PEMBELAJARAN IPA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Untuk mempermudah penemuan sendiri tiap kelompok diminta 

membawa alat peraga berupa alat pernapasan tiruan yang 

sebelumnya telah dibuat, selain itu guru juga menyiapakan alat 

peraga berupa torso dan gambar alat pernapasan. 

b. Pelaksanaan Tindakan dan Observasi 

Pada pelaksanaan siklus kedua yang dilaksanakan pada 

tanggal 29 Agustus 2012 ini membahas tentang alat pernapasan 

manusia. Pada kegiatan awal guru mempersiapkan siswa pada 

situasi belajar yang kondusif. Setelah itu berdoa dan mengucapkan 

salam. Kemudian guru mengabsen siswa dengan menayakan siswa 

yang tidak hadir pada hari itu. Semua siswa sudah mempersiapkan 

diri untuk belajar secara berkelompok, hal ini sudah 

dikonfirmasikan pada pembelajaran sebelumnya. 

Guru memulai pelajaran dengan mengajak siswa melakukan 

pernapasan missal : 

 Ayo semuanya berdiri! 

 Kita gerakan tangan ke atas, kemudian sambil tangan 

diturunkan hirup udara sebanyak-banyaknya! 

 Tahan beberapa saat! 

 Kemudian keluarkan melalui mulut sacara perlahan! 

 Ulang sekali lagi 

 Sekarang apa yang kalian rasakan? 

 Peserta didik dipersilahkan duduk kembali 
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Selanjutnya untuk mengetahui kemampuan awal siswa 

diberi pertanyaan mengenai gerakan yang sudah dilaksanakan yang 

berkenaan dengan alat pernapasan. 

Memasuki kegiatan inti pembelajaran guru membagikan 

bahan ajar dan LKS tentang alat pernapasan dapat dilihat pada 

lampiran kepada tiap kelompok. Kemudian siswa mulai melakukan 

percobaan sederhana berdasarkan langkah-langkah yang terdapat 

dalam LKS (dapat dilihat dalam lampiran) dengan teman-teman 

dikelompoknya masing-masing. Guru meminta untuk mengerjakan 

tugasnya dengan sungguh-sungguh dan tiap kelompok harus 

bekerja sama dengan baik karena guru akan menilai cara kerja 

mereka, hal ini disampaikan agar siswa tahu bahwa dalam proses 

pembelajaran juga dinilai tidak hanya hasilnya. Guru mengarahkan 

siswa yang belum berperan aktif dalam belajar dikelompoknya agar 

ikut ambil bagian dengan menyumbangkan pendapatnya.  

Pada saat semua siswa sibuk melaksanakan percobaan dan 

mengerjakan LKS, guru mengisi format observasi penilaian untuk 

menilai cara kerja siswa dengan berkeliling tiap kelompok sambil 

melihat pekerjaan siswa. Lalu guru memberikan arahan kepada 

siswa yang mengalami kesulitan untuk menjawab pertanyaan 

dalam LKS dengan cara melakukan pengamatan. 

Setelah selesai mengerjakan LKS, tiap kelompok diberi 

kesempatan untuk membacakan hasil kerjanya di depan kelas, dan 
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kelompok lain agar menyimak dan menanggapi apa yang 

disampaikan oleh kelompok yang membacakan hasil kerjanya. 

Selanjutnya guru mengarahkan agar tidak terjadi kekeliruan. 

Kemudian bersama siswa guru menyimpulkan hasilnya. Setelah itu 

semua kelompok mengumpulkan LKS untuk diperiksa guru. Untuk 

mengetahui hasil observasi aktivitas siswa pada siklus kedua dapat 

dilihat (lampiran). Adapun hasil observasi yang dilaksanakan pada 

siklus kedua dapat dilihat pada table 1.14 

Tabel 1.14 

Persentase Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus Kedua 

No  Aspek yang Diamati Jumlah  persentasi Kriteria  

1 Bertanya  19 52.78%  

80-100% = B 

40-79% = C 

≤ 40% = K 

2 Menjawab  17 47.22% 

3 Perhatian  30 83.33% 

4 Tanggung jawab 36 100% 

5 Kerjasama  29 80.56% 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa aktivitas yang 

dicapai oleh siswa dalam proses pembelajaran berdasarkan 

penilaian observasi guru, yang bertanya 52.78%, yang menjawab 

47.22%, perhatian 83.33%, tanggung jawab 100% dan kerjasama 

80.56% dari 36 orang siswa. Dari deskripsi hasil observasi 

mengenai proses pembelajaran pada siklus kedua dengan model 
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pembelajaran inquiri ini mengalami peningkatan, hal ini terbukti 

dengan meningkatnya persentase setiap aktifitas dan dapat 

dikatakan baik. Berdasasrkan penjelasan di atas dapat dilihat 

adanya peningkatan, selain itu juga siswa sudah berani untuk 

bertanya maupun mengemukakan pendapatnya tanpa ada perasaan 

takut salah atau malu-malu. Untuk lebih jelasnya tentang 

peningkatan hasil observasi siklus kedua dapat dilihat pada diagram 

2.4  

 

Diagram 2.4 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus Kedua 

 

Keterangan: 

1. Bertanya    4.   Tanggung jawab 

2. Menjawab     5.   Kerjasama 

3. Perhatian  

Selain observasi aktivitas siswa kinerja guru pun diobservasi. 

Adapun perkembangan kinerja guru dalam prose pembelajaran dengan 

model pembelajaran inquiri hasilnya dapat dilihat pada table 1.15 
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Taebl 1.15 

Format Observasi Kinerja Guru pada Siklus Kedua 

No Aspek yang dinilai 

Skor  

1 2 3 4 

1 Membuka pelajaran     √ 

2 Menyajikan materi   √  

3 Menyiapkan alat peraga     √ 

4 Menggunakan alat peraga     √ 

5 Melibatkan siswa aktif    √ 

6 Melakukan Tanya jawab   √  

7 Memberi penguatan   √  

8 Memberi kesimpulan   √  

9 Memberikan evaluasi   √  

10 Memeriksa hasil kerja   √  

11 Membimbing siswa yang kurang    √ 

12 Menutup pelajaran   √  

Jumlah  39 

Rata-rata 3.25 

 

Pada tabel 1.15 kinerja guru pada siklus kedua mengalami 

peningkatan dari siklus pertama. Dengan nilai rata-rata 2.75 menjadi 

3.25. selanjutnya pada kegiatan akhir guru mengadakan tes akhir sebagai 

evaluasi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Tes akhir berupa 
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uraian yang harus dikerjakan secara individu. Setelah semua selesai 

mengerjakan soal tes akhir seperti biasanya lembar jawaban dikumpulkan 

untuk diperiksa oleh guru. Untuk mengetahui data hasil nilai tes akhir 

pada siklus kedua (lampiran). Persentase hasil tes akhir pada siklus kedua 

dapat dilihat pada table 1.16 berikut ini 

 

Tabel 1.16 

Persentase Nilai Tes Akhir pada Siklus Kedua  

No 
Nilai Siswa  

(x) 

Frekuensi 

(f) 
Fx Persentase Ket 

1 40 0 0 0%  

KKM 66 2 45 0 0 0% 

3 50 2 100 5.56% 

4 55 0 0 0% 

5 60 5 300 13.89% 

6 65 1 65 2.78% 

7 70 9 630 25.00% 

8 75 9 675 25.00% 

9 80 1 80 2.78% 

10 85 2 170 5.56% 

11 90 3 270 8.33% 

12 95 0 0 0% 

13 100 4 400 5.56% 

Jumlah  36  2690 100% 

Rata-rata 74.72 

 

Rata-rata kelas = Jumlah semua siswa = 2690 = 74.72 

   Jumlah siswa          36 

 

Berdasarkan hasil data dari tes akhir pada siklus kedua dapat 

dilihat pada table 1.16 di atas menunjukan bahwa siswa yang telah 

mencapai nilai KKM 28 orang siswa (77.78%) sedangkan siwa yang 

masih belum mencapai nilai KKM ada 8 orang siswa (22.22%). 
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Walaupun masih ada siswa yang belum tuntas belajar, dilihat dari nilai 

yang diperoleh pada siklus kedua mengalami peningkatan dibandingkan 

dengan hasil tes akhir pada siklus pertama, dengan selisih 3.95, atau dari 

19 siswa yang sudah mendapatkan nilai di atas KKM pada siklus pertama 

menjadi 28 orang siswa pada siklus kedua. Untuk lebih jelasnya nilai tes 

siklus pertama dan siklus kedua dapat dilihat pada lampiran. Untuk 

mendapat gambaran yang lebih jelas dapat dilihat pada diagram 2.5 

 

 

Diagram 2.5 Nilai Hasil Tes pada Siklus Kedua 

Selain data yang diperoleh dari observasi dan hasil belajar juga 

digunakan angket untuk mngetahui respon siswa dalam pembelajaran 

IPA dengan menggunakan model pendekatan inquiri. Dari angket yang 

diisi oleh siswa yang memuat beberapa pertanyaan teantang 

pembelajaran IPA dengan menggunakan model pendekatan inquiri. 
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Untuk lebih jelasnya tentang hasil angket yang disebarkan kepada siswa 

dapat dilihat pada tabele 1.17. adapun hasil angket dapat dilihat pada 

(lampiran) 

 

Table 1.17 

Hasil Angket Siswa dalam Pembelajaran IPA dengan menggunakan 

Model Pendekatan Inquiri 

No  Pertanyaan  Alternatf jawaban  Jumlah  Persentase  

1 Bagaimana tanggapan 

mu belajar IPA dengan 

Model Pendekatan 

Inquiri 

a. Menyenamgkan 

b. Membosankan  

30 

6 

83.33% 

16.67% 

2 Bagaimana menurut 

mu tentang soal-soal 

yang diberikan 

a. Sukar 

b. Mudah  

8 

28 

22.22% 

77.78% 

3 Bagaimana pendapat 

mu waktu belajar 

dengan menggunakan 

model pendekatan 

inquiri 

a. Menarik  

b. Tidak menarik 

30 

6 

83.33% 

16.67% 

4 Cara belajar 

bagaimana yang kamu 

sukai dalam pelajaran 

IPA 

a. Tidak 

menggunakan 

model 

pendekatan 

inquiri 

b. Mengunakan 

model 

pendekatan 

inquiri 

6 

 

 

30 

16.67% 

 

 

83.33% 

 

Berdasarkan hasil data di atas menunjukan bahwa sebagian besar 

siswa 30 siswa (83.33%) mengatakan pembelajaran IPA dengan Model 

Pendekatan Inquiri menyenangkan dan menarik, selain itu sebagian besar 
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siswa juga menyukai belajar IPA dengan menggunakan model 

pendekatan inquiri  

c. Analisis, Refleksi dan Revisi Siklus Kedua 

Pada tindakan kedua secara umum tujuan pembelajaran yang 

sudah direncanakan dapat menjelaskan tentang alat pernapasan manusia. 

Dengan mengimplementasikan pembelajaran dengan menggunakan 

model pendekatan inquiri sudah mengalami peningkatan, aspek-aspek 

yang dikembangkan oleh guru yang mengarah pada sikap, keterampilan 

siswa dalam proses pembelajaran sudah tumbuh keinginan dan motivasi 

lebih aktif, lebih sungguh-sungguh dan sudah berani mengemukakan 

pendapat dan juga rasa percaya diri sudah muncul. Begitu pula 

kemampuan guru dalam mengkondisikan siswa untuk bekerja sama, 

saling menghargai pendapat orang lain dan  keinginan siswa untuk 

bertanya sudah mengalami peningkatan dari pelaksanaan tindakan 

sebelumnya. Walaupun masih ada yang kurang memeperhatikan dan 

tidak semua siswa berpartisipasi secara aktif, baik di dalam diskusi 

kelompok maupun diskusi kelas.  

Kemampuan guru berdasarkan pengamatan observer dimana 

dalam mengkondisikan awal pembelajaran sudah terarah, dengan 

mengubah kelompok yang sudah ada dan mengubah posisi tempat duduk 

siswa sehingga memberikan efek yang cukup bagus, tiap kelompok lebih 

terawasi dan guru lebih leluasa bergerak dari satu kelompok ke kelompok 

lain. Dengan demikian aktifitas siswa lebih terkontrol. 
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Dengan menggunakan media pembelajaran dalam menunjang 

proses pembelajaran yang disiapkan sudah cukup baik dapat diterapkan 

dan berfungsi dalam menjelaskan permasalahan dalam konsep-konsep 

yang dipelajari siswa. Selain itu juga dengan menggunakan media atau 

alat bantu dalam proses pembelajaran dapat membantu siswa dalam 

merumuskan hipotesis atau jawaban sementara terhadap permasalahan 

yang dikaji dan ditemukan jawaban dan kesimpulan. 

Dari gambaran pelakssanaan penilaian di atas secara keseluruhan 

baik dari aspek aktivitas siswa dalam proses pembelajaran, kemampuan 

guru dalam menggunakan model pendekatan inquiri dan hasil belajar 

siswa pada tindakan kedua ini secara umum sudah meningkat dan dapat 

dikategorikan “baik” walaupun belum sepenuhnya berhasil secaa 

optimal. 

Berdasarkan analisis dan refleksi terhadap berlangsungnya 

pembelajaran pada tindakan kedua ini, dapat ditemukan beberapa revisi 

dan  perbaikan untuk pelaksanaan pembelajaran berikutnya atau bagi 

peneliti lain yang akan mengadakan penelitian dengan menggunakan 

model pendekatan inquiri, yaitu sebagai berikut: 

1. Pengkondisian siswa sebelum proses pembelajaran dimulai harus 

benar-benar terarah dan diperhitungkan dengan keadaan jumlah 

siswa. 

2. Perlu membuat rencana pembelajaran yang dapat mengarahkan 

siswa untuk medapatkan hasil belajar yang diharapkan. 
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3. Guru perlu mendalami langkah-langkah pembelajaran dengan 

model pendekatan inquiri, agar dalam prosesnya dapat berjalan 

dengan baik.   

 

C. Pembahasan Hasil Penelitian  

Pada pembahasan ini akan membahas hasil penelitian yang telah 

dilakukan. Adapun hal yang akan dibahas mengenai hasil belajar siswa 

sebelum menggunakan model pendekatan inquiri, pembelajaran dengan 

menggunakan model pendekatan inquiri dan hasil belajar siswa setelah 

menggunakan pendekatan inquiri. 

1. Hasil belajar siswa sebelum menggunakan pendekatan inquiri 

Hasil belajar siswa pada pembelajaran sebelum menggunakan 

model pendekatan inquiri masih kurang memuaskan dengan nilai rata-rata 

64.20. Hal ini dikarenakan pembelajaran masih didominasi oleh guru dari 

pada siswa sehingga keterlibatan siswa kurang. Interaksi yang terjadi pun 

hanya satu arah yaitu dari guru ke siswa. Sehingga masih banyak siswa 

yang hasil belajarnya belum memenuhi nilai KKM, maka untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa perlu dilakukan penelitian tindakan 

kelas.   

2. Proses pembelajaran dengan menggunakan model pendekatan inquiri 

Proses pembelajaran IPA dengan materi alat pernapasan manusia di 

kelas V SDN 1 Selaawi pada siklus pertama siswa masih kurang aktif dan 

hanya menunggu informasi dari guru saja, sehingga pembelajaran IPA 
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belum memperoleh hasil yang memuaskan. Hal ini dibuktikan dengan 

hasil observasi siswa yang belum berperan aktif dalam proses 

pembelajaran. Pada siklus kedua pembelajaran berlangsung dalam suasan 

pembelajaran yang lebih hidup, hal ini ditunjukkan denga keaktifan, 

tanggung jawab dan kerjasama tiap siswa di dalam aktivitas pembelajaran 

pada saat melakukan percobaan untuk menemukan konsep tentang alat 

pernapasan manusia. Ini dibuktikan dengan hasil observasi aktivitas siswa 

pada setiap aspek yang diamati mengalami peningkatan.selain itu juga 

hasil sari observasi kinerja guru pun tiap siklusnya menunjukkan adanya 

peningkatan. Hal itu dapat dilihat dari siklus pertama dengan nilai 2.75 

dan siklus kedua dengan nilai 3.25. untuk mendapat gambaran yang lebih 

jelas tentang rekapitulasi hasil observasi aktivitas siswa dapat dilihat pada 

table 1.18 dan hasil observasi kinerja guru dapat dilihat pada tabel 1.19 

Table 1.18 

Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas Siswa pada Siklus Pertama dan 

Kedua 

No Aspek yang diamati 

Siklus I Siklus II 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

1 Bertanya  11 30.7% 19 52.78% 

2 Menjawab  9 25% 17 47.22% 

3 Perhatian  15 41.7% 30 83.33% 

4 Tanggung jawab 20 55.6% 36 100% 

5 Kerjasama  18 50% 29 80.56% 
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Untuk lebih jelasnya tentang rekapitulasi hasil observasi aktivitas 

siswa pada siklus pertama dan siklus kedua padat dilihat pada diagram 2.6 

 

 Diagram 2.6 

Peningkatan Nilai Aktivitas Siswa Tiap Siklus 

Table 1.19 

Dan untuk hasil observasi kinerja guru pada siklus pertama dan kedua 

No Hasil observasi Nilai 

1 Siklus pertama  2.75 

2 Siklus kedua  3.25 

 

Untuk lebih jelasnya tentang rekapitulasi hasil observasi kinerja 

guru pada siklus pertama dan kedua dapat dilihat pada diagram 2.7 
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Diagram 2.7 

Peningkatan Hasil Observasi Kinerja Guru Tiap Siklus  

3. Hasil Belajar Siswa setelah menggunakan Pendekatan Inquiri 

Hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA dengan menggunakan 

model pendekatan inquiri pada materi alat pernapasana manusia terbukti 

sangat efektif dalam menunjang keberhasilan belajar siswa si sekolah. Hal 

itu dapat dilihat dari peningkatan perolehan nilai siswa yang memenuhi 

nilai KKM yaitu 66.00dan perolehan nilai rata-rata hasil belajar siswa 

pada setiap siklusnya. Siklus pertama dengan perolehan nilai rata-rata 

70.83 dan siklus kedua dengan memperoleh nilai rata-rata 74.72. hal ini 

menunjukkan bahwa penguasaan bahan ajar IPA dengan materi alat 

pernapasan manusia dengan menggunakan model pendekatan inquiri 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Untuk mendapatkan gambaran 

lebih jelas tentang peningkatan hasil belajar IPA dengan menggunakan 

model pendekatan inquiri dapat dilihat pada table 1.20 
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Table 1.20 

Persentase Hasil Nilai Tes Siswa oada Siklus Pertama dan Kedua  

No  Nilai 

Siswa 

Siklus 1 Siklus 2 

f Fx % F fx % 

1 40 0 0 0% 0 0 0% 

2 45 1 45 2.78% 0 0 0% 

3 50 1 50 2.78% 2 100 5.56% 

4 55 3 165 8.33% 0 0 0% 

5 60 4 240 11.10% 5 300 13.89% 

6 65 8 520 22.22% 1 65 2.78% 

7 70 6 420 16.67% 9 630 25.00% 

8 75 3 225 8.33% 9 675 25.00% 

9 80 2 160 5.56% 1 80 2.78% 

10 85 3 255 8.33% 2 170 5.56% 

11 90 2 180 5.56% 3 270 8.33% 

12 95 1 190 2.78% 0 0 0% 

13 100 2 100 5.56% 4 400 11.10% 

Jumlah  36 2550 100.00% 36 2690 100.00% 

Rata-rata 70.83 74.72 

 

Untuk lebih jelasnya persentase peningkatan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran IPA dengan materi alat pernapasan manusia dengan 

maenggunakan model pendekatan inquiri dapat dilihat pada diagram 2.8 

dan untuk rekapitulasi peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat pada 

lampiran 
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Diagram 2.8 

Rekapitulasi Nilai Hasil Tes Siswa pada Siklus Pertama dan Kedua 
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