
BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
2.1 Kajian Teori  

2.1.1 Hakekat Belajar 
Belajar adalah suatu aktivitas mental atau fisik, yang berlangsung dalam 

interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan 
dalam pengetahuan-pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap. Perubahan itu 
bersikap relatif konstan dan berbekas. Dalam kaitan ini maka belajar sebagai 
proses dan perubahan sebagai bukti darihasil yang diproses.  

Proses belajar dapat berlangsung dengan penuh kesadaran dapat juga 
tidak dengan demikian. 

Belajar sesuatu hal yang mutlak harus dilakukan oleh manusia untuk 
mendapatkan sesuatu yang belum dimengerti atau yang belum dialami secara 
menyeluruh tentang sesuatu hal. Dengan belajar seseorang akan dapat 
mengubah dirinya ke arah yang lebih baik, baikdari segi kualitas, maupun 
kuantitas pengetahuan yang dimilikinya. Apabila dalam suatu proses belajar 
seseorang tidak mengalami peningkatan kualitas maupun kuantitas  
kemampuaN, maka orang tersebut pada dasarnya belum belajar, atau dengan 
kata lain gagal dalam belajar. 

Morgan (dalam Purwanto, 2003: 84) berpendapat belajar adalah setiap 
perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi, sebagai suatu 
hasil dari latihan atau pengalaman. Belajar merupakan suatu proses yang tidak 
dapat dilihat dengan nyata. Proses itu terjadi di dalam diri seseorang yang 
sedang mengalami belajar atau dengan kata lain belajar itu suatu proses yang 
benar-benar bersifat internal. Menurut Brophy (dalam Purwanto, 2003: 85) 
belajar bukan tingkah laku yang nampak, tetapi terutama adalah prosesnya 
yang terjadi secara internal didalam diri individu dalam usahanya memperoleh 
hubungan-hubungan baru (New as sociations). 
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2.1.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Belajar 
Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa dapat dibedakan menjadi 

tiga golongan yaitu : faktor intern, faktor ekstern, dan faktor pendekatan belajar, 
Muhibin Syah (2003: 144) :Faktor Intern : Faktor intern dibagi menjadi dua 
bagian, yaitu (a) Faktor jasmani yang terdiri dari : faktor kesehatan dan cacat 
tubuh (fisik). (b) Faktor psikologis yang terdiri dari: psikologis (intelegensi, 
perhatian, minat, bakat, kematangan dan kesiapan). Faktor ekstern : faktor 
ekstern terdiri dari : (a) Faktor keluarga, siswa yang akan belajar akan 
menerima pengaruh yang sangat besar dari peran keluarga sendiri berupa cara 
orang tua mendidik, reaksi antara anggota keluarga, susunan rumah dan 
keadaan sosial ekonomi keluarga. (b) Faktor sekolah, faktor sekolah yang 
mempengaruhi belajar ini mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi guru 
dan siswa, disiplin sekolah, pengajaran dan waktu sekolah, standart pelajaran, 
keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah. Faktor lingkungan atau 
masyarakat, faktor lingkungan masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga 
berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, pengaruh ini terjadi karena 
keberadaan siswa dalam masyarakat, teman sebaya, teman bergaul dan 
bentuk masyarakat lainnya. 

Berhasil atau tidaknya seseorang dalam pencapaian belajar disebabkan 
oleh banyak faktor, baik yang berasal dari dalam diri siswa maupun yang 
berasal dari luar dirinya. Untuk memudahkan pembahasan dapat 
diklasifikasikan sebagaimana bagan berikut:  
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2.1.3 Pengertian Hasil Belajar 
Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh anak melalui 

aktivitas belajar, dimana hasil belajar pada dasarnya adalah hasil interaksi dan 
berbagai faktor yang mempengaruhi proses hasil belajar secara keseluruhan. 
Salah satu untuk meningkatkan kualitas dapat dilakukan dengan penggunaan 
strategi belajar mengajar yang tepat. 

Menurut Nasrun (dalam Djamarah, 1994: 75) menyatakan “prestasi adalah 
penilaian pendidikan tentang perkembangan dan kemajuan murid yang 
berkenan dengan penguasan bahan pelajaran yang disajikan kepada mereka”. 
Sedangkan menurut (Abdurrahman,1999: 13), hasil belajar adalah kemampuan 
yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. 

Dari diri siswa, hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental 
yang baik dibandingkan pada saat pra-belajar tingkat perkembangan mental 
tersebut terkait dengan bahan pelajaran. Tingkat perkembangan mental 
tersebut terwujud pada ranah kognitif dan psikomotor, secara menyeluruh hasil 
belajar berjalan dalam waktu beberapa tahun sesuai dengan jenjang sekolah. 
Sehingga secara keseluruhan hasil belajar merupakan kumpulan hasil 
pengalaman-pengalaman tahap belajar. 

 
2.1.4 Metode Pembelajaran Inkuiri 

1) Pengertian Metode Pembelajaran 
Metode Dalam dunia pendidikan, J.R david. (dalam Sanjaya, 2006: 

125) metode pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi 
tentang rangkaian kegiatan yang di desain untuk mencapai tujuan 
pendidikan tertentu. Metode juga dikenal dengan istilah strategi. 

Kemp (dalam Sanjaya, 2006: 126) menjelaskan bahwa strategi 
pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan 
guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan 
efisien. Senada dengan pendapat di atas, Dick  and Carey (dalam Sanjaya, 
2006: 126) juga menyebutkan bahwa strategi pembelajaran itu adalah suatu 
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set materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-
sama untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa. 

2) Pengertian Inkuiri 
Model inkuiri didefenisikan oleh Piaget (dalam www.google.com) 

bahwa pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk 
melakukan eksperimen sendiri; dalam arti luas ingin melihat apa yang 
terjadi, ingin melakukan sesuatu, ingin menggunakan simbol-simbol dan 
mencari jawaban atas pertanyaan sendiri, menghubungkan penemuan yang 
satu dengan penemuan yang lain, membandingkan apa yang ditemukan 
dengan yang ditemukan orang lain. 

Kuslan Stone (dalam Dahar, 1991: 22) mendefenisikan inkuiri sebagai 
pengajaran dimana guru dan anak mempelajari peristiwa-peristiwa dan 
gejala-gejala ilmiah dengan pendekatan dan jiwa para ilmuan. 

Pengajaran berdasarkan inkuiri adalah suatu strategi yang berpusat 
pada siswa di mana kelompok-kelompok siswa dihadapkan pada suatu 
persoalan atau mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan di dalam 
suatu prosedur dan struktur kelompok yang digariskan secara jelas 
(Hamalik, 1991: 18). 

 
2.1.5 Hakikat Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

Pengetahuan alam sudah jelas artinya adalah pengetahuan tentang alam 
semesta dengan segala isinya. Adapun pengetahuan itu sendiri artinya segala 
sesuatu yang diketahui oleh manusia. Jadi secara singkat IPA menurut Hendro 
Darmojo (dalam Usman Samatowa, 2006: 2) adalah pengetahuan yang 
rasional dan objektif tentang alam semesta dengan segalaisinya. 

IPA membahas tentang gejala-gejala alam yang disusun secara sistematis 
yang didasarkan pada hasil percobaan dan pengalaman yang dilakukan oleh 
manusia. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Powler (dalam Usman 
Samatowa, 2006: 2) bahwa IPA merupakan ilmu yang berhubungan dengan 
gejala-gejala alam dan kebendaan yang sistematis yang tersusun secara 
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teratur, berlaku umum yang berupa kumpulan dari hasil observasi dan 
eksperimen. 

Sistematis (teratur) artinya pengetahuan itu tersusun dalam suatu sistem, 
tidak berdiri sendiri, satu dengan yang lainnya saling berkaitan, saling 
menjelaskan sehingga seluruhnya merupakan satu kesatuan yang utuh, 
sedangkan berlaku umum artinya pengetahuan itu tidakhanya berlaku atau 
oleh seseorang atau beberapa orang dengan cara eksperimentasi yang sama 
akan memperoleh hasil yang sama atau kosisten. Selanjutnya Winaputra 
(dalam Usman, 2006: 3) mengemukakan bahwa tidak hanya merupakan 
kumpulan pengetahuan tentang benda atau makhluk hidup, tetapi merupakan 
cara kerja, cara berfikir dan cara memecahkan masalah. 

Secara umum petikan di atas memberikan pengertian : (1) IPA adalah 
sejumlah proses kegiatan mengumpulkan informasi secara sistematis tentang 
dunia sekitar, (2) IPA adalah pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan 
tertentu, (3) IPA dicirikan oleh nilai-nilai dari sikap para ilmuwan menggunakan 
proses terhadap proses kegiatan yang dilakukan para sains dalam memperoleh 
pengetahuan dan sikap terhadap proses kegiatan tersebut.  

Fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan pada tumbuhan 
hijau. Proses fotosintesis ini memerlukan bantuan sinar matahari. Fotosintesis 
berlangsung di bagian daun. Namun proses ini terkadang juga terjadi di bagian 
lain yang mengandung klorofil. Klorofil merupakan zat warna hijau pada 
tumbuhan. Klorofil berfungsi untuk menyerap energi cahaya matahari. 

Fotosintesis memerlukan cahaya matahari, klorofil, air, dan 
karbondioksida. Air diserap oleh akar dari dalam tanah. Air dari akar menuju 
daun. Karbondioksida diserap dari udara oleh daun melalui mulut daun atau 
stomata. Melalui fotosintesis, air dan karbondioksida kemudian diubah menjadi 
karbohidrat dan oksigen dengan bantuan energi cahaya matahari. Apabila 
energi cahaya matahari tidak ada, energi cahaya yang lain dapat 
menggantikannya.  
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2.1.6 Pembelajaran IPA dengan Metode Inkuiri 
Pembelajaran IPA dengan metode inkuiri adalah rangkaian kegiatan 

pembelajaran yang menekankan pada proses berfikir secara kritis dan analitis 
untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang 
dipertanyakan. Proses berfikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya 
jawab antara guru dan siswa. Model Inkuiri berangkat dari asumsi bahwa sejak 
manusia lahir ke dunia, manusia memiliki dorongan untuk menemukan sendiri 
pengetahuannya. Rasa ingin tahu tentang keadaan alam di sekelilingnya 
merupakan kodrat manusia sejak ia lahir ke dunia. Sejak kecil manusia 
memiliki keinginan untuk mengenal segala sesuatu melalui indra pengecapan, 
pendengaran, penglihatan, dan indar-indara lainnya. Hingga dewasa keingin 
tahuan manusia secara terus menerus berkembang dengan menggunakan 
otak dan pikirannya. Pengetahuan yang dimiliki manusia akan bermakna  
manakala didasari oleh keingin tahuan itu.  

Dalam rangka itulah metode inkuiri dikembangkan. Ada beberapa hal yang 
menjadi ciri utama pembelajaran dengan metode inkuiri. Pertama, metode 
inkuiri menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan 
menemukan, artinya strategi inkuiri menempatkan siswa sebagai subjek 
belajar. Dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya berperan sebagai 
penerima pelajaran melalui penjelasan guru secara verbal, tetapi mereka 
berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pelajaran itu sendiri. 

Kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari 
dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga 
diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri (self belief). Dengan 
demikian, pembelajaran dengan menggunakan metode inkuiri yang 
menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, akan tetapi sebagai 
fasilitator dan motivator belajar siswa. 

 Ketiga, tujuan penggunaan metode inkuiri adalah mengembangkan 
kemampuan berfikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan 
kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Dengan demikian, 
dalam pembelajaran inkuiri siswa tak hanya dituntut agar menguasai materi 
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pelajaran, akan tetapi bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang 
dimilikinya. Manusia yang hanya menguasai pelajaran belum tentu dapat 
mengembangkan kemampuan berfikir secara optimal. Namun sebaliknya, 
siswa akan dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya manakala ia bisa 
menguasai materi pelajaran. 

Pembelajaran IPA denga metode inkuiri akan efektif manakala : 
a) Guru mengharapkan siswa dapat menemukan sendiri jawaban dari suatu 

permasalahan yang ingin dipecahkan. Dengan demikian dalam metode 
inkuiri penguasaan materi pelajaran bukan sebagi tujuan utama 
pembelajaran, akan tetapi yang lebih dipentingkan adalah proses belajar. 

b) Jika bahan pelajaran yang akan diajarkan tidak berbentuk fakta atau konsep 
yang sudah jadi, akan tetapi sebuah kesimpulan yang perlu pembuktian. 

c) Jika proses pembelajaran berangkat dari rasa ingin tahu siswa terhadap 
sesuatu. 

d) Jika guru akan mengajar pada sekelompok siswa yang rata-rata memiliki 
kemauan dan kemampuan berfikir. Metode inkuiri akan kurang berhasil 
diterapkan kepada siswa yang kurang memiliki kemampuan untuk berfikir. 

e) Jika guru memiliki waktu yang cukup untuk menggunakan pendekatan yang 
berpusat pada siswa. 

Tujuan utama pembelajaran melalui metode inkuiri adalah menolong 
siswa untuk dapat mengembangkan disiplin intelektual dan keterampilan 
berfikir dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mendapatkan 
jawaban atas dasar rasa ingin tahu mereka. 

Menurut Sanjaya (2006:201) secara umum proses pembelajaran dengan 
menggunakan metode inkuiri dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: 
1) Orientasi 

Langkah orientasi adalah langkah untuk membina suasana atau iklim 
pembelajaran yang responsif. Pada langkah ini guru mengkondisikan agar 
siswa siap melaksanakan proses pembelajaran. Pada langkah orientasi 
dalam metode inkuiri, guru merangsang dan mengajak siswa untuk berfikir 
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memecahkan masalah. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam tahap 
orientasi ini adalah; 
(a) Menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan dapat 

dicapai oleh siswa. 
(b) Menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa 

untuk mencapai tujuan. 
(c) Menjelaskan pentingnya topik dan kegiatan belajar. 

2) Merumuskan masalah 
Merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa pada 

suatu persoalanyang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan 
adalah persoalan yang menantang siswa untuk berfikir memecahkan teka-
teki itu. Dengan demikian, teka-teki yang menjadi masalah dalam berinkuiri 
adalah teka-teki yang mengandung konsep yang jelas yang harus dicari dan 
ditemukan. Ini penting dalam pembelajaran inkuiri. Beberapa hal yang harus 
diperhatikan dalam merumuskan masalah, di antaranya:. 
(a) Masalah hendaknya dirumuskan sendiri oleh siswa. 
(b) Masalah yang dikaji adalah masalah yang mengandung teka-teki yang 

jawabannya pasti. 
(c) Konsep-konsep dalam masalah adalah konsep-konsep yang sudah 

diketahui terlebih dahulu oleh siswa. 
3) Merumuskan Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang 
sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji 
kebenarannya. Kemampuan atau potensi individu untuk berfikir pada 
dasarnya sudah dimiliki sejak individu itu lahir. Potensi berfikir itu dimulai 
dari kemampuan setiap individu untuk menebak atau mengira-ngira dari 
suatu permasalahan. Manakala individu dapat membuktikan tebakannya, 
maka ia akan sampai pada posisi yang bisa mendorong untuk berfikir lebih 
lanjut. 
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4) Mengumpulkan Data 
Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang 

dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam metode inkuiri, 
mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam 
mengembangkan intelektual. Proses pengumpulan data bukan hanya 
memerlukan motivasi yang kuat dalam belajar, akan tetapi juga 
membutuhkan ketekunan dan kemampuan menggunakan potensi 
berfikirnya. Oleh sebab itu, tugas dan peran guru dalam tahap ini adalah 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk 
berfikir mencari informasi yang dibutuhkan. 

5) Menguji Hipotesis 
Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap 

diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan 
pengumpulan data. Yang terpenting dalam menguji hipotesis adalah 
mencari tingkat keyakinan siswa atas jawaban yang diberikan. 

6) Merumuskan Kesimpulan 
Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan 

yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Merumuskan 
kesimpuan merupakan gongnya dalam proses pembelajaran. Sering terjadi, 
oleh karena banyaknya data yang diperoleh,menyebabkan kesimpulan yang 
dirumuskan tidak fokus terhadap masalah yang hendak dipecahkan. Karena 
itu, untuk mencapai kesimpulan yang akurat sebaiknya guru mampu 
menunjukan pada siswa data mana yang relevan. 

 
2.2 Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian tentang peningkatan hasil belajar telah banyak dilakukan 
oleh banyak guru melalui Penelitian Tindakan Kelas dengan berbagai ragam 
karakteristik. Ada yang meneliti peningkatan hasil belajar dengan mengamati aspek  
pengembangan materi ajar, aspek motivasi belajar siswa, aspek peran orang tua, 
aspek penggunaan media pembelajaran, aspek metode maupun pendekatan belajar, 
dan masih banyak lagi yang lainnya. 
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Peningkatan hasil belajar siswa memang menjadi bahan kajian yang sangat 
menarik bagi guru, karena  hasil belajar yang optimal akan sangat berguna bagi 
perkembangan siswa dalam menghadapi persaingan global. 

Beberapa hasil penelitian yang mengkaji tentang peningkatan hasil belajar siswa 
adalah sebagai berikut:  

Suminto (2004) dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan kreativitas siswa 
pada kelas 4 SDN Ngablak 03 melalui implementasi pembelajaran PKn berbasis 
inquiri.” Ternyata dengan penerapan metode tersebut hasil belajar PKn meningkat 
terbukti dari 21 siswa yang ada 19 siswa atau 90,5% dan 2 siswa yang belum tuntas 
atau 9,5% dengan rata-rata klasikal sebesar 83,8 dengan KKM 70. 

Eko Winarno (2005) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengajaran berbasis 
inquiri  untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Kewarganegaraan kompetensi dasar 
penegakan HAM dan implikasinya di kelas Xa semester 1 SMAN 1 Geger Madiun.” 
Hasilnya mampu meningkatkan prestasi belajar terbukti dari 34 siswa yang ada 32 
siswa atau 94,11% dan 2 siswa yang belum tuntas atau 5,88% dengan rata-rata 
klasikal sebesar 87,8 dengan KKM 70. 

 
2.3 Kerangka Pikir 

Pembelajaran IPA tentang tumbuhan hijau pada siswa kelas 5 SD 
Muhammadiyah Margomulyo Kabupaten Pati menggunaan metode ceramah. Dari 
metode yang kurang sesuai tersebut berdampak pada pembelajaran yang kurang 
aktif sehingga hasil belajar IPA tentang tumbuhan hijau rendah yaitu hanya 7 siswa 
yang mencapai ketuntasan dan yang belum mencapai KKM 70 sebanyak 21 siswa 
dari 28 siswa yang ada.  

Berawal dari pemilihan metode yang kurang sesuai tersebut berdampak pada 
hasil belajar yang rendah, peneliti berpikir melakukan perbaikan pembelajaran pada 
mata pelajaran IPA tentang tumbuhan hijau dengan menggunakan metode Inquiri. 
Metode Inquiri dipandang peneliti sesuai jika diterapkan pada pembelajaran IPA 
khususnya materi tumbuhan hijau, karena dengan menggunakan metode Inquiri 
siswa diajak bereksperimen untuk mencari dan merumuskan masalah sendiri. Tidak 
hanya itu saja melainkan siswa juga dibimbing untuk mencari jawaban sendiri melalui 
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penemuan-penemuan serta membandingkan antara penemuan yang satu dengan 
penemuan yang lainnya.  

Dengan cara seperti di atas, siswa lebih memahami materi yang diajarkan oleh 
guru karena dengan pembelajaran melalui penemuan tersebut akan mudah diingat 
oleh siswa sehingga hasil belajar siswa tentang tumbuhan hijau dapat meningkat dan 
mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditentukan sebesar 70. 

 
2.4 Hipotesis Tindakan 

Untuk menjawab permasalahan dari penelitian tindakan kelas ini dapat 
dirumuskan hipotesis sebagai berikut: “Penerapan Metode Inkuiri dalam proses 
pembelajaran IPA tentang tumbuhan hijau dapat meningkatkan hasil belajar siswa di 
kelas 5 SD Muhammadiyah Margomulyo Tahun Pelajaran 2012-2013.” 


