
 

BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 

4.1. Pra Siklus 
Pelaksanaan pra siklus pada minggu ke-2 dan ke-3 bulan Oktober 2012 mata 

pelajaran IPA tentang tumbuhan hijau dengan hasil belajar yang sangat 
mengecewakan. Hal ini dikarenakan guru dalam mengajar mata pelajaran IPA 
tentang tumbuhan hijau menggunakan metode ceramah.  

Selama pembelajaran berlangsung siswa cenderung diam mendengarkan 
seperti tidak bersemangat dan tanpa terjadi interaksi timbal balik antara guru dan 
siswa sehingga siswa jenuh dengan model pembelajaran tersebut. Dari sikap siswa 
yang tidak aktif membuat hasil pembelajaran IPA tentang tumbuhan hijau kurang 
maksimal sewaktu diberikan tes formatif yang tujuannya untuk mengukur daya serap 
siswa selama mengikuti pembelajaran. 

Adapun tentang hasil belajar siswa kelas 5 SD Muhammadiyah Margomulyo 
Kabupaten Pati berikut kami sajikan pada tabel 4.1 tentang distribusi hasil belajar 
siswa pada pra siklus. 

 
Tabel 4.1 

Distribusi Hasil Belajar Siswa Pra Siklus 
 

Nilai  Frekuensi  Persentase (%) Keterangan  

90-100 0 0 Tuntas 

80-89 2 7,14 Tuntas 

70-79 5 17,85 Tuntas 

60-69 12 42,85 Belum Tuntas 

50-59 6 21,42 Belum Tuntas 

40-49 2 7,14 Belum Tuntas 

30-39 1 3,57 Belum Tuntas 

JUMLAH 28 100  
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Berdasarkan tabel 4.1 tentang distribusi hasil belajar pra siklus di atas dapat 
dijelaskan bahwa siswa yang memperoleh nilai 90-100 tidak ada sama sekali dan 
yang memperoleh nilai 80-89 sebanyak 2 siswa atau jika diprosentasekan sebesar 
7,14% serta yang mendapatkan rentang nilai 70-79 sebanyak 5 siswa atau jika 
diprosentasekan sebesar 17,85% dan dikategorikan siswa yang tuntas dalam 
pembelajaran. 

Siswa yang mendapatkan nilai kurang dari KKM 70 dan dikategorikan belum 
tuntas, yaitu dengan rentang nilai 60-69 sebanyak 12 siswa atau jika diprosentasekan 
sebesar 42,85% dan yang mendapatkan nilai dengan rentang 50-59 sebanyak 6 
siswa atau 21,42% serta yang mendapatkan nilai dengan rentang antara 40-49 
sebanyak 2 siswa atau 7,14%. Rentang nilai terendah yaitu 30-39 sebanyak 1 siswa 
atau 3,57%. 

Adapun tentang jumlah siswa yang tuntas pada tes formatif pra siklus dapat 
dilihat pada tabel 4.2 berikut. 

 
Tabel 4.2 

Rekapitulasi Hasil Tes Formatif Pra Siklus 
 

No Uraian Hasil Pra Siklus  

1 
2 
3 

Nilai rata-rata tes formatif 
Jumlah siswa yang tuntas belajar 
Persentase ketuntasan belajar 

58,57 
7 

25 % 

 
 

Dari tabel 4.2 di atas dapat ditunjukkan bahwa secara keseluruhan pada saat 
tes formatif pra siklus siswa baru mencapai rata-rata klasikal sebesar 58,75 dan 
ketuntasan belajar mencapai 25 % atau ada 7 siswa dari 28 siswa SD 
Muhammadiyah Margomulyo Kabupaten Pati tahun pelajaran 2012-2013 yang ada..  

Adapun untuk lebih jelasnya tentang tingkat ketuntasan siswa pada pelaksanaan 
pembelajaran pra siklus dapat dilihat pada gambar 4.1 di bawah ini. 
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Gambar 4.1 
Diagram Tingkat Ketuntasan Pra Siklus 

 
Berdasarkan gambar 4.1 di atas diketahui bahwa dari 10 soal yang diujikan 

kepada 28 orang siswa, ketuntasan belajar masih tergolong belum berhasil. Dari hasil 
jawaban siswa pada test awal, menunjukan bahwa siswa masih mengalami kesulitan 
dalam menyelesaikan soal, yaitu : 
1. Siswa belum memahami dengan baik tentang tumbuhan hijau. 
2. Siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tentang tumbuhan hijau. 
3. Pada saat dilakukan test formatif pra siklus masih banyak ditemukan siswa yang 

memiliki hasil belajar rendah. 
4. Berdasarkan tingkat ketuntasan yang diperoleh secara klasikal pada test formatif 

pra siklus adalah 25%. 
5. Ketuntasan yang diharapkan di kelas adalah 80% dari rata-rata kelas. 

 
1.2 Siklus I 

1.2.1 Perencanaan I 
Berdasarkan kesulitan-kesulitan di atas maka peneliti membuat alternatif 

pemecahan masalah terhadap kesulitan-kesulitan yang dialami siswa, yaitu 
dengan penggunaan metode inkuiri pada pembelajaran.  
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Dalam siklus I ini, peneliti mengadakan kegiatan pembelajaran dalam dua 
kali pertemuan. Kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan ini adalah 
mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebanyak dua 
RPP dengan materi tumbuhan hijau dan membuat alat pengumpulan data 
berupa lembar observasi untuk guru dan siswa guna mengamati proses 
pembelajaran dan test dilakukan pada setiap pertemuan untuk mengetahui 
tingkat keberhasilan siswa dalam setiap siklus.  

 
1.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pada kegiatan ini, tindakan yang dilakukan peneliti bersama guru kelas 
dengan penerapan metode Inkuiri yang bertujuan untuk meningkatkan hasil 
belajar siswa pada pembelajaran sains.  

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan merupakan pengembangan dari 
perencanaan sebelumnya dan dilaksanakan dalam tahap ini. Sebelum memulai 
pembelajaran guru terlebih dahulu mengatur kelas dan mengabsen siswa 
selanjutnya memberikan apersepsi kepada siswa tentang materi yang telah 
dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Saat memberikan apersepsi, guru 
memotivasi siswa agar bersemangat untuk mengikuti proses belajar mengajar.  

Pada tahap pelaksanaan ini, peneliti melakukan kegiatan-kegiatan yang 
sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dilihat dari 
kelemahan-kelemahan dari test awal siswa. 

Dalam tahap pelaksanaan ini, guru mengajar dan menjelaskan materi 
tumbuhan hijau yang sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Dalam proses 
belajar mengajar pertama guru menjelaskan tentang materi tumbuhan hijau, 
setelah itu guru mengemukakan masalah atau kasus guna mengajak siswa 
untuk menjawab pertanyaan dari masalah yang terdapat pada materi tumbuhan 
hijau. Setelah mengemukakan masalah atau kasus, guru meminta siswa untuk 
membentuk kelompok belajar guna memecahkan masalah atau kasus yang 
telah dikemukakan.  

Pada proses pembelajaran ini guru mengawasi siswa pada tiap 
kelompok. Setelah menyelesaikan masing-masing latihan yang diberikan, guru 
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menanggapi hasil kerja kelompok siswa. Selanjutkan guru menyimpulkan hasil 
dari kerja kelompok siswa. 

 
1.2.3 Pengamatan (Observasi) 

Pada tahap ini peneliti dan guru kelas 5 SD Muhammadiyah Margomulyo 
Kabupaten Pati melakukan observasi dengan menggunakan daftar chek list 
terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan peneliti. 
Setelah pelaksanaan siklus I selesai siswa diberikan tes formatif I untuk melihat 
keberhasilan tindakan yang dilakukan dan untuk melihat kesulitan yang masih 
dialami oleh siswa. Test yang dilakukan yaitu esay yang berjumlah 10 buah 
soal. Selama pengamatan (observasi) yang dilakukan, banyak hal yang 
diperoleh peneliti antara lain: 
1. Masih banyak siswa kesulitan dalam merumuskan pertanyaan atau 

permasalahan. 
2. Masih banyak siswa merasa takut untuk bertanya kepada guru. 
3. Di dalam mengikuti pelajaran siswa sudah baik, karena dengan 

penggunaan metode inkuiri siswa lebih tertarik untuk belajar. 
4. Pada saat proses belajar mengajar siswa sudah baik dalam melihat objek-

objek atau kejadian. 
5. Di dalam proses pembelajaran siswa melihat langsung objek-objek atau 

kegiatan dengan baik. 
6. Siswa dalam mengelompokkan sudah baik, dengan dapat membedakan 

tumbuhan yang terkena sinar matahari dengan cahaya lain. 
7. Siswa kurang baik dalam mengkomunikasikan langsung hasil pengamatan 

secara terperinci, karena siswa takut hasil yang mereka peroleh salah. 
8. Pada saat pembelajaran siswa kurang baik dalam menjawab pertanyaan 

guru, karena masih ada yang merasa takut. Begitu juga dalam 
menyimpulkan hasil belajar.  

Setelah peneliti melakukan penerapan dengan metode Inkuiri, pengamat 
menilai dengan menggunakan lembar observasi yaitu: 
1. Di dalam mengontrol pembelajaran di dalam kelas guru sudah baik. 
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2. Di dalam kelas guru kurang berperan sebagai pemimpin kelas. 
3. Guru sudah baik sebagai fasilitator di dalam kelasnya. 
4. Di dalam pembagian kelompok guru sudah baik. 
5. Guru sudah baik dalam melatih siswa merumuskan pertanyaan tentang 

materi tumbuhan hijau. 
6. Pada pertemuan partama guru kurang baik menanggapi atau memberikan 

komentar hasil penelitian siswa. 
7. Guru kurang memberikan kesempatan kepada siswa tentang tanggapan-

tanggapan yang mereka temukan. 
8. Guru sudah baik di dalam membahas materi yang telah diteliti dengan cara 

mengulang kembali. 
9. Siswa dan guru menarik kesimpulan dengan baik. 

Pada akhir pertemuan siklus I setelah semua materi diajarkan, maka 
siswa diberikan test hasil belajar untuk mengetahui sejauh mana 
perkembangan hasil belajar siswa. Secara ringkasan tingkat keberhasilan 
belajar siswa pada siklus I dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut. 

Tabel 4.3 
Tingkat keberhasilan Belajar Siswa pada Siklus I 

 

No. Urut Nilai 
Keterangan  

No. Urut Nilai 
Keterangan  

T TT T TT 

1 60  √ 15 90 √  

2 80 √  16 80 √  

3 80 √  17 80 √  

4 90 √  18 80 √  

5 90 √  19 80 √  

6 60  √ 20 60  √ 

7 80 √  21 80 √  

8 70 √  22 70 √  

9 60  √ 23 60  √ 

10 80 √  24 80 √  
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11 90 √  25 80 √  

12 60  √ 26 60  √ 

13 60  √ 27 70 √  

14 60  √ 28 60  √ 

Jumlah  1020 8 6 Jumlah 1030 10 4 

Jumlah Skor 2050 
Jumlah Skor Maksimal Ideal 2800  
Rata-Rata Skor Tercapai 73,21 

 
Keterangan:  T      : Tuntas  

TT     : Tidak Tuntas 
Jumlah siswa yang tuntas   : 18 
Jumlah siswa yang belum tuntas  : 10 
Klasikal     : Belum tuntas   

 
Tabel 4.4 

Distribusi Hasil Belajar Siswa Siklus I 
 

Nilai  Frekuensi  Persentase (%) Keterangan  

90-100 4 14,28 Tuntas 

80-89 11 39,28 Tuntas 

70-79 3 10,71 Tuntas 

60-69 10 35,71 Belum Tuntas 

50-59 0 0 Belum Tuntas 

40-49 0 0 Belum Tuntas 

30-39 0 0 Belum Tuntas 

JUMLAH 28 100  
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Tabel 4.5 
Rekapitulasi Hasil Tes Siklus I 

 
No Uraian Hasil Siklus I 

1 
2 
3 

Nilai rata-rata evaluasi 
Jumlah siswa yang tuntas belajar 
Persentase ketuntasan belajar 

73,21 
18 

71,42% 

 
Adapun untuk lebih jelasnya tentang tingkat ketuntasan siswa pada pelaksanaan 

pembelajaran pra siklus dapat dilihat pada gambar 4.2 di bawah ini. 
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Siswa Belum Tuntas Siswa Belum Tuntas 

 
Gambar 4.2 

Diagram Tingkat Ketuntasan Siklus I 
 
Dari tabel 4.3, tabel 4.4 dan tabel 4.5 di atas diperoleh nilai rata-rata 

prestasi belajar siswa adalah 73,31 dan ketuntasan belajar mencapai 71,42% 
atau ada 18 siswa dari 28 siswa sudah tuntas belajar. Hasil ini menunjukkan 
bahwa pada siklus I ini ketuntasan belajar secara klasikal telah megalami 
peningkatan sedikit lebih baik dari kondisi awal. Adanya peningkatan hasil 
belajar siswa ini karena setelah guru menginformasikan bahwa setiap akhir 
pelajaran akan selalu diadakan tes sehingga pada pertemuan berikutnya siswa 
lebih termotivasi untuk belajar. Selain itu siswa juga sudah mulai mengerti apa 
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yang dimaksudkan dan diinginkan guru dengan menerapkan metode inkuiri 
dalam pembelajaran IPA tentang tumbuhan hijau. 

 
1.2.4 Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan pada siklus I, maka 
peneliti melakukan refleksi terhadap seluruh kegiatan pada siklus I yang 
hasilnya adalah : 
1. Pada awal kegiatan siswa memiliki respon yang sangat baik terhadap 

kehadiran peneliti sebagai seorang guru. 
2. Pada siklus I masih banyak yang ditemukan siswa yang memiliki hasil 

belajar rendah. 
3. Masih banyak siswa yang takut untuk bertanya dan menjawab pertanyaan 

dari guru. 
4. Berdasarkan ketuntasan belajar siswa tersebut terdapat 18 orang siswa 

yang dinyatakan telah berhasil yaitu memiliki keberhasilan belajar di atas 
65% dengan rata-rata kelas sebesar 73,21% serta tingkat keberhasilan 
ketuntasan belajar secara klasikal masih mencapai 71,42% yang berhasil. 

5. Hasil belajar siswa meningkat dilihat dari rata-rata sebelumnya hasil tes 
formatif adalah 58,57% menjadi 73,21%. Hasil tes formatif menunjukkan 
ketuntasan belajar, akan tetapi secara klasikal belum tercapai. 
 

1.3 Siklus II 
1.3.1 Perencanaan II 

Dari hasil refleksi pada siklus I dapat disimpulkan bahwa kegiatan 
pembelajaran belum begitu baik dan siswa masih ada yang belum aktif dalam 
belajar, sehingga hasil yang diperoleh siswa belum mencapai tingkat 
ketuntasan. Masalah yang dihadapi siswa dari segi materi pelajaran 
berdasarkan analisis tiap-tiap soal pada post test siklus adalah siswa 
mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal dalam bentuk essay sub pokok 
bahasan tumbuhan hijau. 
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Kegiatan yang dilakukan dalam siklus II sama dengan siklus I adalah 
perencanaan ini mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran sebanyak 
dua RPP dengan materi tumbuhan hijau dan membuat alat pengumpulan data 
berupa lembar observasi untuk guru dan siswa guna mengamati proses 
pembelajaran dan test dilakukan pada setiap pertemuan untuk mengetahui 
tingkat keberhasilan siswa dalam tiap siklus. 

 
1.3.2 Pelaksanaan tindakan 

Dalam kegiatan ini, guru melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar 
berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan menggunakan 
metode inkuiri yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPA tentang 
tumbuhan hijau pada siswa kelas 5 SD Muhammadiyah Margomulyo 
Kabupaten Pati. 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan sama dengan siklus I, hal ini 
dikarenakan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, banyak siswa yang 
termotivasi untuk mencari dan menemukan jawaban dari masalah-masalah 
yang dikemukakan dari materi tumbuhan hijau dengan cara kerja kelompok. 

Dalam tahap pelaksanaan ini, guru mengajar dan menjelaskan materi 
tumbuhan hijau yang sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Dalam proses 
belajar mengajar pertama guru menjelaskan tentang materi tumbuhan hijau, 
setelah itu guru mengemukakan masalah atau kasus guna mengajak siswa 
untuk menjawab pertanyaan dari masalah yang terdapat pada materi tumbuhan 
hijau. Setelah mengemukakan masalah atau kasus, guru meminta siswa untuk 
membentuk kelompok belajar guru memecahkan masalah atau kasus yang 
telah dikemukakan. Pada proses pembelajaran ini guru mengawasi siswa pada 
tiap-tiap kelompok. Setelah menyelesaikan masing-masing latihan yang 
diberikan. Setelah siswa selesai berdiskusi guru meminta hasil laporan 
kelompok yang telah disusun siswa dan guru meminta masing-masing 
perwakilan dari kelompok untuk mempersentasekan hasil kerja kelompoknya. 
Guru menanggapi hasil kerja siswa dan menyimpulkan materi tentang 
tumbuhan hijau. 
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1.3.3 Pengamatan (Observasi) 
Pada tahap ini peneliti dengan guru kelas 5 SD Muhammadiyah 

Margomulyo Kabupaten Pati melakukan observasi dengan menggunakan 
daftar chek list terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan 
menggunakan metode inkuiri yang telah dilakukan peneliti. Setelah 
pelaksanaan siklus II selesai diberikan post test II untuk melihat keberhasilan 
tindakan yang dilakukan dan melihat kesulitan yang dialami oleh siswa. Test 
yang dilakukan yaitu essay yang berjumlah 10 butir soal.  

Selama pengamatan (observasi) yang dilakukan, banyak hal yang 
diperoleh peneliti antara lain : 
1. Dalam merumuskan pertanyaan atau permasalahan siswa sudah sangat 

baik. 
2. Siswa sudah berani untuk bertanya kepada guru.. 
3. Siswa sudah serius dalam mengikuti pembelajaran dengan penerapan 

metode inkuiri. 
4. Pada saat proses belajar mengajar siswa sudah baik dalam melihat objek-

objek atau kejadian. 
5. Didalam proses pembelajaran siswa melihat langsung objek-objek atau 

kejadian dengan baik. 
6. Pada pembelajaran dengan penerapan metode inkuiri, siswa lebih 

termotivasi dan meningkatkan kemampuan berfikir siswa. 
7. Siswa sudah dapat mengkomunikasikan hasil penelitiannya secara baik. 
8. Ketetapan waktu siswa dalam mengerjakan tugas sudah baik. 
9. Hasil belajar siswa lebih meningkat dari pembelajaran siklus I. 

Selama pengamatan banyak juga yang ditemukan oleh pengamat yaitu 
wali kelas 5 kepada peneliti tentang penerapan metode inkuiri, dengan 
menggunakan lembar observasi.  

Adapun hal-hal yang ditemukan adalah : 
1. Guru mengontrol pembelajaran dengan baik. 
2. Sebagai pemimpin kelas guru sudah sangat baik. 
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3. Guru mengemukakan masalah/kasus dengan baik dalam materi tumbuhan 
hijau. 

4. Guru bertindak sebagai fasilitator dengan sangat baik di dalam kelas. 
5. Guru membentuk kelompok belajar siswa di dalam kelas dengan sangat 

baik. 
6. Guru melatih siswa merumuskan pertanyaan dengan baik. 
7. Guru menanggapi atau memberikan komentar hasil penelititan siswa. 
8. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan 

tanggapan. 
9. Guru bersama siswa membahas masalah penelitian kembali. 
10. Guru bersama siswa menarik kesimpulan dan mendapatkan hasil yang baik. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, serta pemberian 
post test pada siklus II diperoleh bahwa hasil pembelajaran mulai baik dan 
mencapai tingkat ketuntasan belajar. Secara ringkasan tingkat keberhasilan 
belajar siswa pada siklus II dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut. 

Tabel. 4.6 
Tingkat keberhasilan Belajar Siswa Pada Siklus II 

 
          

No. Urut 
Nilai 

Keterangan  
No. Urut Nilai 

Keterangan  

T TT T TT 

1 80 √  15 90 √  

2 90 √  16 90 √  

3 90 √  17 90 √  

4 80 √  18 80 √  

5 90 √  19 90 √  

6 80 √  20 60  √ 

7 90 √  21 70 √  

8 80 √  22 70 √  

9 70 √  23 80 √  

10 90 √  24 90 √  

11 90 √  25 80 √  
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12 60  √ 26 70 √  

13 70 √  27 80 √  

14 70 √  28 80 √  

Jumlah  1130 13 1 Jumlah  1120 13 1 

Jumlah Skor 2250 
Jumlah Skor Maksimal Ideal 2800  
Rata-Rata Skor Tercapai 80,35 

Keterangan:  T      : Tuntas  
TT     : Tidak Tuntas 
Jumlah siswa yang tuntas   : 26 
Jumlah siswa yang belum tuntas  : 2 
Klasikal     : Tuntas   

 
Tabel 4.7 

Distribusi Hasil Belajar Siswa Siklus I 
 

Nilai  Frekuensi  Persentase (%) Keterangan  

90-100 11 39,28 Tuntas 

80-89 9 32.14 Tuntas 

70-79 6 21,42 Tuntas 

60-69 2 7,14 Belum Tuntas 

50-59 0 0 Belum Tuntas 

40-49 0 0 Belum Tuntas 

30-39 0 0 Belum Tuntas 

JUMLAH 28 100  

 
Tabel 4.8 

Rekapitulasi Hasil Tes Siklus II 
 

No Uraian Hasil Siklus II 

1 
2 
3 

Nilai rata-rata tes formatif 
Jumlah siswa yang tuntas belajar 
Persentase ketuntasan belajar 

80,35 
26 

92,85% 
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Adapun untuk lebih jelasnya tentang tingkat ketuntasan siswa pada pelaksanaan 
pembelajaran pra siklus dapat dilihat pada gambar 4.3 di bawah ini. 
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Gambar 4.3 
Diagram Tingkat Ketuntasan Siklus II 

 
Berdasarkan tabel 4.6, tabel 4.7 dan tabel 4.8 di atas diperoleh nilai rata-

rata tes formatif sebesar 80,35 dan dari 28 siswa yang telah tuntas sebanyak 
26 siswa dan 2 siswa belum mencapai ketuntasan belajar. Maka secara 
klasikal ketuntasan belajar yang telah tercapai sebesar 92,85% (termasuk 
kategori tuntas).  Hasil pada siklus II ini mengalami peningkatan lebih baik dari 
siklus I. Adanya peningkatan hasil belajar pada siklus II ini dipengaruhi oleh 
adanya peningkatan kemampuan guru dalam menerapkan metode inkuiri 
sehingga siswa menjadi lebih terbiasa dengan pembelajaran seperti ini 
sehingga siswa lebih mudah dalam memahami materi yang telah diberikan. 

Adapun siswa yang belum mencapai ketuntasan sebanyak 2 siswa ini 
dikarenakan keadaan kurang perhatian dari orang tua yang ditinggal merantau 
sehingga anak tersebut kurang motivasi.  
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Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kemampuan siswa meningkat 
dalam menguasai materi tumbuhan hijau, dengan tingkat keberhasilan belajar 
secara klasikal sudah mencapai 92,85%.  

 
1.3.4 Refleksi 

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) yang telah dilakukan peneliti 
pada siklus II, serta upaya-upaya yang dilakukan pada pembelajaran IPA 
tentang tumbuhan hijau semakin membaik dalam proses pembelajaran. Dapat 
dilihat secara klasikal sebanyak 26 orang siswa pada sub pokok bahasan 
tumbuhan hijau melalui penggunaan metode Inkuiri telah tercapai, sehingga 
tidak dilanjutkan ke siklus berikutnya. 

 
1.4 Pembahasan 

Melalui pembelajaran dengan menerapkan metode inkuiri dapat meningkatkan 
hasil siswa pada mata pelajaran IPA tentang tumbuhan hijau. Dengan metode inkuiri, 
menolong siswa untuk dapat mengembangkan disiplin intelektual dan keterampilan 
berfikir dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas 
dasar rasa ingin tahu mereka. Hasil penelitian sebelumnya diberikan tindakan nilai 
rata-rata kelas 58,57. Secara perorangan maupun kelas dinyatakan masih tergolong 
belum berhasil belajar atau rata-rata masih memiliki tingkat keberhasilan dibawah 
60%. Setelah pemberian tindakan melalui pembelajaran dengan penerapan metode 
inkuiri pada siklus I nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 73.21 dengan tingkat 
keberhasilan belajar secara klasikal dengan tingkat ketercapaian test hasil belajar 
sebesar 71,42%. 

Pada siklus II, yang merupakan perbaikan pembelajaran yang diberikan pada 
siklus I, pembelajaran diberikan dengan penerapan metode inkuiri dimana guru lebih 
menekankan siswa cara merumuskan masalah, mengelompokkan, dan mencari 
perbedaan tentang materi tumbuhan hijau, serta memotivasi siswa agar berani 
mengajukan pendapat dan dapat menarik kesimpulan dari kerja kelompok tersebut. 
Pada siklus II ini rata-rata kelas juga meningkat menjadi 80,35 dengan tingkat 
keberhasilan secara klasikal sebesar 92,85%.Hal ini berarti pembelajaran dengan 
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menerapkan metode inkuiri dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran 
IPA sub pokok bahasan tumbuhan hijau. Adapun siswa yang belum mencapai 
ketuntasan sebanyak 2 siswa ini dikarenakan keadaan ekonomi kurang dan perhatian 
dari orang tua yang ditinggal merantau sehingga siswa tersebut kurang motivasi dan 
kurang perhatian.  

Sebaiknya orang tua memberikan perhatian yang lebih kepada anaknya 
sehingga anak tersebut merasa diperhatikan akibatnya motivasi untuk belajar ada, 
sedangkan dari pihak guru kelas dalam mengatasi masalah tersebut dengan bekerja 
sama dengan wali murid untuk memecahkan masalah yang dihadapi anak, memberi 
motivasi dan bimbingan khusus. 

 


