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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Pembelajaran Teori 

2.1.1.1 Hakikat Pembelajaran Tematik 

 Menurut Trianto (2009:78) Pembelajaran tematikdapat diartikan sebagai 

rancangan pembelajaran berdasarkanpada tema. Tema yang dipilih dalam 

mengenal lingkungan sekitar. Sedangkan menurut Poerwadarminta (1983) dalam 

abdul Majid (2014:80) pembelajaran tematik disebut juga pembelajaran terpadu 

yang menggunakan tema dalam mengintegrasikan beberapa mata pelajaran 

sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. Seperti 

yang sudah diuraikan diatas pembelajaran tematik menggunakan tema 

berdasarakan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga ketika proses belajar 

berlangsung siswa memperoleh pengalaman langsung dengan mencari dan 

menemukan sendiri apa yang mereka pelajari. Menurut Joni (1996:3) yang 

memaknai pembelajaran tematik merupakan sebuah sistem belajar yang 

memungkinkan siswa baik secara individual maupun kelompok bisa aktif 

mencari, menggali dan menemukan konsep secra holistik, bermakna otentik. 

Pembelajaran tenatik akan terjadi apabila peristiwa-peristiwa otentik atau 

eksplorasi tema menjadi pengendali dalam kegiatan pembelajaran. 

 Menurut Kurniawati dan Wakhyudin (2014:60) pembelajaran tematik 

merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi 

dan berbagai tema. Pengintegratifkan tersebut dilakukan dalam hal, yaitu 

integrative sikap, keterampilan dan pengetahuan dalam proses pembelajaran dan 

integrative berbagai konsep dasar sehingga siswa tidak belajar konsep dasar 

secara persial. Dengan demikian pembelajaran memberikan makan yang utuh 

kepada siswa seperti tercermin pada berbagai tema yang tersedia. Sedangkan 

menurut Pitadjeng (2009:9) pembelajaran dengan pendekatan tematik yang juga 
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disebut dengan pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang melibatkan 

beberapa mata pelajaran atau pembelajaran terpadu melalui tema. Menurut Abdul 

Majid (2014:85) pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan dalam 

pembelajaran secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intra-mata 

maupun antar-mata pelajaran. Dengan adanya perpaduan tersebut diharapkan 

siswa dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh sehingga 

pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna. 

 Dalam pembelajaran tematik sangat berbeda dengan pembelajaran 

konvensional, dimana dalam pembelajaran ini lebih menekankan pada keterlibatan 

siswa secara aktif dalam setiap proses pembelajaran, akan tetapi untuk 

pembelajaran kovensioanl lebih menekankan pada mendengarkan apa yang 

disampaikan oleh guru, terkesan siswa lebih pasif karena mereka hanya menerima 

materi tanpa mencoba sesuatu. Menurut Depdiknas (2006:5) pembelajaran 

tematik sebagai model pembelajaran terpadu. Istilah pembelajaran terpadu 

menggunakan tema untuk mangaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat 

memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. 

 Jadi dapat disimpulkan dari beberapa pendapat diatas ialah pembelajaran 

tematik adalah pembelajaran yang berlandaskan oleh tema tertentu, yang mana 

satu tema terdiri dari beberapa sub tema. Pembelajaran tematik mengajak siswa 

untuk partispasi aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran tematik 

menekankan pada belajar secara kontektual atau pada kehidupan nyata yang ada 

di sekitar siswa sehingga pembelajaran lebih bermakna. 

2.1.2 Hasil Belajar 

2.1.2.1 Pengertian Belajar 

 Hal yang paling penting untuk manusia adalah belajar. Belajar merupakan 

aktifitas manusia untuk mendapatkan perubahan dalam diri manusia. Belajar dapat 

dilakukan dengan berlatih atau mencari pengalaman baru. Menurut Dimyati dan 

Mudjiono (2013:3) hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak 

mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil 
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belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya dan puncak proses 

belajar. Hasil belajar merupakan pengukuran dan penelitian kegiatan belajar atau 

proses belajar yang dinyatakan dalam symbol, huruf maupun kalimat yang 

menceritakan hasil belajat yang sudah dicapai oleh setiap anak pada periode 

tertentu. 

 Menurut Susanto (2013:5) perubahan yang terjadi pada diri siswa. Baik 

yang menyangkut aspek kognitif, afektif dan psikomotorik merupakan hasil dari 

belajar. Diperjelas oleh Nawawi (Susanto,2013:5) yang menyatakan bahwa hasil 

belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari 

materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil 

tes menganal sejumlah materi pelajaran tertentu. Dan dapat disimpulkan dari 

uraian di atas bahwa setiap hasil dari pembelajaran, setiap siswa harus melalui 

sebuah proses untuk mendapatkan hasil belajara itu. Menurut Winkel 

(Lina,2009:5) bahwa hasil belajar merupakan bukti keberhasilan yang telah 

dicapai oleh seseorang. 

 Berdasarkan pengertian beberapa para ahli di atas menganai belajar yang 

telah dikemukakan, jika disimpulkan bahwa belajar adalah sebuah interaksi 

sebuah proses pembelajaran untuk mengasilkan hasil dari pembelajaran itu 

sendiri. 

2.1.2.2 Pengertian Hasil Belajar 

 Hasil belajar merupakan hal yang paling penting dalam sebuah 

pembelajaran. Menurut Gunarso (Lina,2009:5) hasil belajar adalah usaha 

maksimal yang dicapai oleh seseorang setelah melaksanakan usaha-usaha tertentu. 

 Suprijono (2013:7) bahwa hasil belajar adalah perubahan perilaku secara 

keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. Menurut 

Nana Sudjana (2009:3) mendefinisikan hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah 

tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas mencangkup 

bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik, berikut adalah 3 ranah tersebut: 
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a. Ranah Kognitif 

Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

6 aspek yang meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, 

sintesis, dan evaluasi. 

b. Ranah Afektif 

Ranah Afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek yang 

meliputi penerimaan, jawaban, peneliaian, organisasi, dan internalisasi. 

c. Ranah Psikomotorik 

Ranah Psikomotorik berkenaan dengan hasil yang berupa keterampilan 

dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek yakni gerakan reflex, 

keterampilan gerak dasar, kemapuan perceptual, kecepatan, keterampilan 

kompleks dan gerakan ekspresif dan interpretatif. 

2.1.2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

 Menurut Slameto (2010:54) faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar siswa adalah 

a. Faktor Internal (faktor dari dalam diri) yaitu jasmani dan rohani. 

b. Faktor Eksternal (faktor dari luar) yaitu faktor dari dalam rumah, dan 

lingkungan sekitar. 

c. Faktor Instrumental yaitu faktor yang keberadaanya dan penggunaannya 

dirancang sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan. Faktor ini 

diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana untuk tercapainya tujua-tujuan 

belajar yang direncanakan. 

2.1.3 Model Pembelajaran Inquiry Learning 

2.1.3.1 Pengertian Inquiry Learning 

 Inquiry Learning merupakan suatu rangkaian kegiatan belajar yang 

melibatkan secara maksimal seluruh kemapuan siswa untuk mencari dan 

menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga siswa dapat 

merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Model ini 

mengajarkan kepada siswa untuk benar-benar mencari suatu permasalahan itu 
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sendiri, supaya bias memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Siswa 

dituntut untuk berpikir kritis dan menemukan jawaban dari suatu permasalahan 

yang dipertanyakan. 

 Beberapa definisi Model Inquiry Learning yaitu: 

a. Menurut Amadi (Ismawati, 2007:35), bahwa Inquiry Learning berasal dari 

kata inquire yang berarti menanyakan, meminta, keterangan, atau 

penyelidikan, dan Inquiry Learning berarti penyelidikan. Siswa 

diprogramkan agar selalu aktif secara mental mapun fisik. 

b. Menurut Sanjaya (2008:200) Inquiry Learning merupakan suatu model 

pembelajaran Inquiry Learning yang dalam pelaksanaanya guru 

menyediakan bimbingan petunjuk cukup luas kepada siswa. 

c. Menurut Hosman (2014:341) pembelajaran Inquiry Learning merupakan 

rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir 

kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari 

suatu masalah yang dipertanyakan. 

d. Menurut Saiful Sagala (2011:31) model pembelajaran yang berupaya 

menanamkan dasar-dasar berpikir ilmiah pada diri siswa yang berperan 

sebagai objek belajar. 

 

Melalui berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran Inquiry Learning adalah model pembelajaran yang melibatkan 

siswa untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari permasalahan melalui 

penyelidikan, dan siswa diajarkan untuk selalu aktif. 

2.1.3.2 Karakteristik Model Inquiry Learning 

 Didalam setiap Model Pembelajaran pastinya memiliki karakteristik 

masing-masing. Seperti yang diungkapkan Suyono dan Hariyanto (2015:70-71) 

bahwa karakteristik model pembelajaran Inquiry Learning yaitu: 

a. Guru tidak bertugas mengomunikasikan pengetahuan, namun justru 

membantu siswa untuk belajar sendiri. 
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b. Pembelajaran terbuka (Open Learning) merupakan esensi pembelajaran ini 

c. Topik atau masalah yang dipelajari, serta metode yang digunakan untuk 

menjawab maslah itu ditentukan oleh siswa dan bukan oleh guru. 

d. Landasan pendekatan ini adalah gagasan konstrutivis. Pengetahuan 

dibangun setahap demi setahap, pembelajaran akan lebih baik jika 

dilaksanakan dalam kelompok. 

2.1.3.3 Tujuan Model Inquiry Learning  

 Sanjaya (2006:195) Model Pembelajaran Inquiry Learning berorientasi 

pada siswa yang betujuan mengembangkan kemapuan intelektual sebagai bagian 

dari proses mental. Dengan demikian dalam pembelajaran Inquiry Learning siswa 

tak hanya dituntut menguasai materi pelajaran, akan tetapi bagaimana mereka 

dapat dimilikinya secara optimal. 

 Jarolimek (2017) Pembelajaran yang berorientasi pada inquiry adalah 

mengembangkan sikap dan keterampilan siswa, sehingga mereka dapat menjadi 

pemecah maslah yang mandiri. 

2.1.3.4 Tahap-Tahap Inquiry Learning 

Sintaks di dalam sebuah pembelajaran berisi langkah-langkah praktis yang 

dilakukan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Menurut Sanjaya (2008:202), 

menyatakan bahwa pembelajaran Inquiry Learning mengikuti 8 langkah-langkah, 

dapat dilihat di dalam tabel 2.1 berikut. 
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Tabel 2.1  

Sintaks untuk Inquiry Learning 

Fase Kegiatan Guru 

Fase 1 

Observasi untuk 

menemukan masalah  

Guru menyajikan kejadian-kejadian atau 

fenomena yang memungkinkan siswa 

menemukan masalah. 

Fase 2 

Merumuskan masalah 

Guru membimbing siswa untuk merumuskan 

masalah penelitian berdasarkan kejadian dan 

fenomena yang disajikan. 

Fase 3  

Mengajukan hipotesis 

Guru membimbing siswa untuk untuk 

mengajukan hipotesis terhadap masalah yang 

dirumuskan. 

Fase 4 

Merencanakan 

pemecahan masalah 

(melalui eksperimen) 

Guru membimbing siswa untuk merencanakan 

pemecahan masalah, membantu menyiapkan 

alat dan bahan yang diperlukan dan menyusun 

prosedur kerja yang tepat. 

Fase5 

Melakukan 

eksperimen  

Selama siswa melakukan kegiatan, guru 

membimbing dan menfasilitasi. 

Fase 6 

Melakukan 

pengamatan dan 

pengumpulan data 

Guru membantu siswa melakukan pengamatan 

tentang hal-hal yang penting dan membantu 

mengumpulkan dan mengirganisasikan data. 

Fase 7 

Analisis data 

Guru membantu siswa menganalisis data 

supaya menemukan suatu konsep. 

Fase 8 

Penarikan kesimpulan 

dan penemuan 

Guru membimbing siswa mengambil 

kesimpulan berdasarkan data dan menemukan 

sendiri konsep yang ingin ditanamkan. 
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2.1.3.5 Kelebihan dan Kekurangan Model Inquiry Learning  

 Di setiap model pembelejaran memiliki kelebihan dan kekurangan di 

masing-masingnya, begitu pula Model Inqury Learning. Adapun kelebihan dan 

kekurangannya, yaitu: 

Menurut Hosnan (2013:344) ada 4 kelebihan dari model Inquiry Learning: 

a. Menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik secara sederhana, sehingga pembelajaran Inquiry Learning 

lebih bermakna. 

b. Memberikan ruang kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan gaya 

belajar mereka. 

c. Susuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap 

belajr oleh proses perubahantingkah laku berkat adanya pengalaman. 

d. Melayani kebutuhan peserta didik yang memilik kemampuan di atas rata-

rata. 

Menurut Sumantri (1999:165) ada 4 kelemahan dari model Inquiry Learning: 

a. Jika model Inquiry Learning digunakan sebagai model pembelajaran, 

maka akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa.  

b. Model ini sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentur 

dengan kebiasaan siswa dalam belajar.  

c. Dalam mengimplementasikannya, memerlukan waktu yang panjang 

sehingga sering guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah 

ditentukan.  

d. Selama kriteria keberhasilan ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai 

materi pelajaran, maka model inkuiri akan sulit diimplementasikan oleh 

setiap guru.  

 

 Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

guru hendaknya memperhatikan beberapa prosedural dan memiliki pengetahuan 
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yang lebih mendalam mengenai metode Inquiry Learning sehingga segala 

kekurangan yang terdapat dalam metode inkuiri ini dapat teratasi.  

2.1.3.6 Analisis Komponen Model Pembelajaran Inquiry Learning  

 Berbicara lebih jauh tentang model pembelajaran ini, Marsha Weil dan 

Bruce Joyce (1986) mengemukakan beberapa key idea yang perlu kita pahami 

sebagai komponen suatu model pembelajaran: 

1. Sintaks dari pada model, yaitu langkah-langkah, fase-fase, atau urutan 

kegiatan pembelajaran. Jadi sintaks itu adalah deskripsi model dalam 

action. Setiap model mempunyai sintaks atau struktur model yang 

berbeda-beda. Berikut adalalah fase-fase dari pembelajaran Inquiry 

Learning 

Tabel 2.2  

Fase-fase Pembelajaran Inquiry Learning 

Fase Kegiatan Guru 

Fase 1 

Observasi untuk 

menemukan  masalah  

Guru menyajikan kejadian-kejadian atau fenomena 

yang memungkinkan siswa menemukan masalah. 

Fase 2 

Merumuskan 

masalah 

Guru membimbing siswa untuk mengajuka hipotesis 

terhadap masalah yang telah dirumuskannya. 

Fase 3  

Mengajukan 

hipotesis 

Guru membimbing siswa untuk untuk mengajukan 

hipotesis terhadap masalah yang dirumuskan. 

Fase 4 

Merencanakan 

pemecahan masalah 

(melalui eksperimen) 

Guru membimbing siswa untuk merencanakan 

pemecahan masalah, membantu menyiapkan alat dan 

bahan yang diperlukan dan menyusun prosedur kerja 

yang tepat. 

Fase5 

Melakukan 

eksperimen  

Selama siswa melakukan kegiatan, guru 

membimbing dan menfasilitasi. 

Fase 6 

Melakukan 

pengamatan dan 

pengumpulan data 

Guru membantu siswa melakukan pengamatan 

tentang hal-hal yang penting dan membantu 

mengumpulkan dan mengirganisasikan data. 

Fase 7 

Analisis data 

Guru membantu siswa menganalisis data supaya 

menemukan suatu konsep. 
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Fase 8 

Penarikan 

kesimpulan dan 

penemuan 

Guru membimbing siswa mengambil kesimpulan 

berdasarkan data dan menemukan sendiri konsep 

yang ingin ditanamkan. 

 

2. Prinsip Reaksi 

Prinsip reaksi disini adalah peran guru sangat penting dalam model 

pembelajaran Inquiry Learning ini yaitu guru bertindak sebagai fasilitator. 

Jadi guru hanya bertugas mendammpingi, dan membimbing anak-anak 

dalam melakukan penelitian atau penyelidikan mengenai materi tertentu, 

tetapi dalam peran ini guru sudah mulai ikut berperan sejak awal atau 

sejak perencanaan penyelidikan. Tidak hanya sebagai fasilitator, guru juga 

membantu siswa untuk mengoneksikan pengetahuan yang telah dimiliki 

sebelumnya dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya dnegan 

pengetahuan yang baru. Karena di awal sudah dijelaskan bahwa ketika 

proses belajar berlangsung sejak awal dalam diri siswa sudag didapatkan 

berdasarkan pengalaman dan pengamatan terhadap alam dan lingkungan 

sekitar. 

 

3. Sistem Sosial 

Sistem sosial dengan model pembelajaran Inquiry Learning yaitu 

kemmampuan siswa melakukan penyelidikan untuk mencari dan 

menemukan jawaban dari permasalahan tertentu. Kegiatan diskusi untuk 

mengumpulkan data juga mengajarkan sikap bekerja sama dan 

bertanggung jawab.Sistem sosial lain dalam model pembelajaran inquiry 

ini adalah suasana kelas yang nyaman dan didalamnya dilandasi oleh sikap 

saling menghargai perbedaan pendpat antar teman. Karena suasan kelas 

yang nyaman merupakan hal yang paling penting dalam pembelajaran 

Inquiry Learing. Selain itu diperlukan juga dorongan secara aktif dari guru 

dan teman. 

 

 



 

16 
 

4. Daya Pendukung 

Daya pendukung yang paling mendasar dalam pembelajaran 

dengan model Inquiry Learning ini adalah adanya materi ajar yang akan 

diperlajari. Dalam hubungan ini, sistem pendukung itu berupa 

kemampuan/keterampilan dan fasilitas-fasilitas teknis. Daya pendukung 

diturunkan dari dua sumber yaitu kekhususan-kekhususan peranan 

pembelajar dan tuntutan pebelajar.  Fasilitas-fasilitas yang sangat penting 

untuk daya dukung itu adalah ruang kelas yang nyaman untuk proses 

pembelajaran, kemudian sarana prasarana seperti kursi, meja, papan tulis, 

dan masih banyak lagi. Daya dukung sangat berperan besar di dalam 

proses pembelajaran, karena tanpa daya pendukung proses pembelajaran 

akan kurang atau tidak nyaman.  

 

5. Dampak Instruksional dan Dampak Pengiring 

Dampak Instrukmental merupakan hasil belajar siswa setelah 

melakukan proses pembelajaran. Dampak Instruksosial secara umum 

dimilik siswa setelah melakukan proses pembelejaran tematik dengan 

menggunakan model Inquiry Learning, yaitu siswa mampu berpikir secara 

mandiri dan kritis dan daoat menyelesaikan suatu permasalahan itu sendiri. 

Siswa akan terbiasa berpikir dengan mandiri dalam proses pembelajaran 

dan tidak hanya mengandalkan guru. Dampak pengiring melalui model 

Inquiry Learning diharapkan siswa menjadi lebih kreatif, saling 

menghargai dalam bekerja sama, bertanggung jawab percaya diri dan 

mandiri 

Dampak Instrusional dan Dampak Pengiring dalam model Inquiry 

Learning digambarkan dalam began berikut: 
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Gambar 2.1 

Dampak Pengiring dan Instruksional Model Pembelajaran Inquiry Learning 

 

2.1.3.7 Pemetaan Kegiatan Siswa dan Guru dalam Penerapan Model Inquiry 

Learning  

Kegiatan Guru Sintaks Kegiatan Siswa 

1.1 Guru melakukan apersepsi 

dengan bertanya jawab 

tentang sebuah teks cerita 

1.2 Guru menyampaikan 

permasalahan yang disajikan 

Tahap 1 

Observasi untuk 

Menemukan Masalah 

1.1 Siswa memperhatikan teks 

cerita 

1.2 Siswa bertanya jawab tentang 

sebuah cerita teks yang 

mengacu pada sebuah masalah 

 

2.1 Guru membimbing siswa 

untuk mengajukan 

permasalahan yang diberikan  

2.2 Guru membimbing siswa 

untuk mendiskusikan 

permasalahan tersebut. 

Tahap 2 

Merumuskan Masalah 

2.1 Siswa memahami permasalahan 

yang diberikan oleh guru. 

2.2 Siswa berdiskusi memecahkan 

permasalahan tersebut. 

Keterangan: 

Dampak Instrusional   

Dampak Pengiring 

Inquiry 

Learning 

Kreatif 

Berpikir 

Kritis 

Saling 

Menghargai 

Tanggung 

Jawab 
Kerja 

Sama 
Percaya 

Diri 
Mandiri 

Menjelaskan 

bentuk luar 

tubuh hewan 

dan 
Menjelaskan 

pentingnya 

upaya 

keseimbang

an dan 

Menjawab 

informasi 

melalui 
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3.1 Guru mendorong siswa untuk 

mengajukan pertanyaan 

tentang materi yang sesuai  

Tahap 3 

Mengajukan Hipotesis 

3.1 Siswa bertanya tentang materi 

yang sesuai 

4.1 Guru menumbuhkan rasa 

ingin tahu siswa  

Tahap 4 

Menanamkan 

Permasalahan masalah 

melalui Pemahaman 

4.1 Siswa mencari tahu tentang 

materi yang sesuai 

5.1 Guru membimbing siswa 

untuk memecahkan suatu 

masalah 

Tahap 5 

Melakukan 

Eksperimen 

5.1 Siswa berdiskusi untuk 

memecahkan suatu masalah 

6.1 Guru mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi 

yang sesuai, untuk 

mendapatkan penjelasan dan 

pemecahan masalah. 

Tahap 6 

Melakukan 

Pengamatan dan 

Pengumpulan Data 

6.1 Siswa berfikir kritis dan 

bertanya untuk mendapatkan 

jawaban atas permasalahan 

yang dihadapi. 

7.1 Guru membantu siswa dalam 

merencanakan dan 

menyiapkan laporan serta 

membantu siswa untuk 

berbagai tugas dalam 

kelompoknya 

Tahap 7 

Analisis Data 

7.1 Siswa menyusun laporan dalam 

kelompok dan menyajikannya 

dihadapan kelas dan 

berdiskusi. 

8.1 Guru membantu siswa untuk 

melakukan refleksi atau 

evaluasi terhadap 

penyelidikan mereka dan 

proses-proses yang merekan 

gunakan. 

Tahap 8 

Penarikan Kesimpulan 

dan Penemuan 

8.1 Siswa mengikuti tes dan 

menyerahkan tugas-tugas sebagai 

bahan evaluasi proses belajar. 

 

2.2 Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan  

Dari berbagai penelitian tindakan membuktikan keberhasilan dari 

model pembelajaran Inquiry Learning. Berikut adalah hasil Penelitian 

yang relevan: 

1. Menurut Sukartini (2015). Melakukan penelitian tentang Upaya 

Meningkatkan Hasil Belajar PKN “Hidup Rukun dalam Perbedaan”. Di 

dalam kondisi awal pembelajaran tersebut meningkay 63%, kemudian 
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pada siklus pertama naik menjadi 79% dan dilanjutkan pada siklus kedua 

naik menjadi 95%. Sehingga dapat dikatakan bahwa melalui model 

pembelajaran Inquiry Learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Chirstian Yohan Nugraheni tahun (2012). Melakukan penelitian tentang 

Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPA Tentang Gaya Dengan 

Menggunakan Metode Penemuan Terbimbing Bagi Siswa Kelas IV SD 2 

Gemawang semester 2 Tahun 2011/2012. .  Dengan menggunakan Metode 

Penemuan Terbimbing ini pada siklus 1 dari awal 37,9% meningkat 

menjadi 75,8% dan meningkat menjadi 100% pada siklus 2. Dengan 

menggunakan Metode Penemuan Terbimbing ini dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa, sudah terbukti bahwa metode ini sangat cocok 

digunakan.  

3. Anggitya Cucu Hardi Dewi Safitri (2012). Melakukan penelitian tentang 

Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran IPA Dengan 

Menggunakan Metode Inkuiri Kelas II SD Kristen Satya Wacana Semester 

II Tahun Pelajaran 2011/2012. Dari 30 siswa sudah 18 siswa dengan 

prosentase 60% meningkat pada pra siklus,  kemudian pada siklus I 

dengan prosentase 96%  dengan jumlah 29 siswa dan pada siklus II  

dengan tingkat ketungasan 30 siswa dengan prosentase 100%. Dengan 

begitu bahwa penelitian dengan menggunakan Metode Inquiry Learning 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

4. Hamida Siregar (2013). Melakukan penelitian tentang Pengaruh 

Penggunan Model Pembelajaran Inkuiri Terhadap Prestasi belajar IPA 

pada siswa Kelas IV SD Se-Gugus Hasanudin Kecamatan Cepogo 

Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2012/2013. Penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti dilakukan dengan III tahap siklus. Pada siklus I sebesar 

72,2%, siklus II meningkat menjafi 88,6% dan pada siklus III yaitu 93%. 

Dapat dilihat dengan menggunakanan model Inquiry Learning nikai rata-

rata siswa meningkat sedikit demi sedikit.  

5. Sitha Nirmala Handiri (2010). Telah melakukan penelitian tentang 

Peningkatan hasil belajar siswa dengan model pembelajaran inkuiri pada 
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mata pelajaran IPA kelas IV SDN Morgosono 1 Kecamatan 

Kedungkandang Kota Malang. Hasil penelitian mengalami peningkatan 

dari siklus I ke siklus II. Model Inquiry Learning ini sangat pas digunakan 

di dalam pelajatan IPA kelas IV SDN Morgosono 1 ada peningkagan hasil 

belajar dari siklus I ke siklus II.  

6. Ira Daniati (2012). Melakukan penelitian tentang Penerapan metode 

inkuiri untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI IPS di MAN 2 

Probolinggo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan mulai dari pra tindakan ke siklus 1 dan siklus 1 ke 

siklus 2. Pada siklus I dari rata-rata 69,4% kemudian menjadi 74,5% pada 

siklus I dan meningkat lagi pada siklus II menjadi 84,8%. Bukan 

hanyabrata-rata saja yang meningkat melainkan ketuntasan belajar siswa 

yang awal dari 34% menjadi 63% pada siklus I dan naik menjadi 88% 

pada siklus II.  Dapat dilihat bahwa model Inquiry Learning ini sangat 

coxok digunakan untuk suatu pelajaran. 

7. Lailatul Badriyah (2012). Melakukan penelitian tentang Penerapan metode 

inkuiri untuk meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran IPA siswa 

kelas IV SDN Klojen Kidul Kota Malang semester II tahun ajaran 

2011/2012. Hasil belajar pada siklus I meningkat dari rata-rata 63% Dan 

ketuntasan kelas 25%, pada akhir siklus mrnjadi rata-rata 76,5 dan 

ketuntasan menjadi 75% pada siklus II.  Kegiatan pembelajatan pada 

pelajaran IPA ini sangat efektif dilakukan siswa kelas IV karena dapat 

meningkatkan rata-rata nilai siswa.  

8. Mince Tonda Meja (2017). Melakukan penelitian tentang Penerapan 

Model Pembelajaran Inkuiri Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Ips Siswa 

Kelas V SD. Hasil penelitan menunjukaan bahwa melalui penerapan 

model inkuiri dalam pembelajaran ips dapat meingkatkan hasil belajar 

siswa. Peningkatan hasil belajar dilihat dari meningkatnya kemapuan 

siswa mencari jawaban dari permasalahan melalui tahapan-tahapan model 

inkuiri. Dapat dilihat bahwa dengan menggunakan model Inquiry Learning 
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ini sangat membantu guru untuk meningkatkan hasil belajar oara 

siswanya.  

9. Ida Damayanti (2014). Telah melakukan peneltian tentang Penerapan 

Model Inkuiri Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran IPS SD. 

Bukan hanya siswa, namun aktivitas guru juga mengalami peningkatan 

sebesar 16,91% menjadi 74,27% pada siklus I,  kemudian pada siklus II 

naik menjadi 91,18%. Dapat dilihat bahwa pembelajaran Inquiry Learning 

meningkatkan hasil belajar bukan hanya untuk siswa saja , melainkan juga 

untuk aktivitas oara gurunya.  

10. Anggun Bowo Leksono (2014). Melakukan peneltian tentang Penerapan 

Tematik kelas 2 di SD Negeri Watuadeg Kecamatan Cangkringan. Hasil 

dari menunjukan bahwa dalam perencanaan guru belum membuat 

pemetaan kompetensi seperti yang seharusnya. Dengan menggunakan 

model Inquiry Learning guru dapat membuat perencanaan terlebih dahulu 

supaya hasil yang akan dicapai menjadi lebih baik.  

11. Menurut Maria Ulfa (2010). Telah melakukan penelitian tentang 

Penerapan model pembelajaran inkuiri untuk meningkatkan hasil belajar 

materi skala siswa kelas V SDN Jeladri I Kecamatan Winongan 

Kabupaten Pasuruan. Pada pra tindakan awal dari 50,4%, kemudian pada 

siklus I naik menjadi 73,9% dan pada siklus II naik menjadi 84%. Dengan 

menggunakan Model Inquiry Learning pada materi Skala siswa kelas V 

menunjukan hasil belajar siswa meningkat walaupun tidak begitu banyak.  

12. Menurut Novia Oktaviani (2017). Telah melakukan peneltian tentang 

Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Pada Subtema Pelestarian Kekayaan Sumber daya Alam di 

Indonesia Kelas IV. Hasil belajar terdiri dari 3 ranah yaitu yang pertama 

ranah kognitif pada siklus I 50%, siklus II 72%, siklus III 87%, kemudian 

oada ranah afektif pada sijlus I 56%, siklus II 69%, dan siklus III sebesar 

84%, dan pada ranah psikomotorik pada siklus I 53%, siklus II sebesar 

75% dan pada siklus III sebesar 84%. Hasil penelitian ini menunjukan 
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peningkatan hasil belajar siswa, namun kebanyakan pada siklus I disetiap 

ranah masih kurang.  

13. Nurwendo, Zariul Antosa, Lazim N (2010). MEelakukan penelitian 

tentang Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar IPA siswa Kelas IV SD Negeri 009 Teluk 

Nilap. Pada siklus I 55% dikategorikan kurang, pada siklus II 75% 

dikatakan cukup, pada sijlus III naik menjadi 90% dikategorikan baik. 

Dapat dilihat bahwa menggunakan metode Inquiry Learning dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dengan sangat baik. 

14. Nizla Yanti (2013). Melakukan penelitian tentang Penerapan Model 

Pembelaajaran Model Inkuiri untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA 

siswa Kelas IV SDN 005 Sungai Pinang Kecamatan Kubu. Pada siklus 

pertama I terjadi peningkatan sebesar 20% dengan jumlah siswa 14 orang 

dnegan ketuntasan 56%, sedangkan pada siklus II terjadi peningkatan yang 

cukup banyak yaitu 32% dengan jumlah 88% dengan jumlah siswa 22. 

Hasil siswa meningkat pada siklus pertama dibandingkan sebelum 

dilakukannya tindakan atau sebelum PTK.  

15. Menurut Siti Rohana (2009). Melakukan penelitian tentang Penggunaan 

Metode Inquiry Learning  dalam Penerapan model kelas 212 Pembelajaran 

Kelas Rangkap untuk Meningkatkan Hasil belajar siswa kelas IV dan V 

SDN 03 Dempel Kecamatan Kali Bawang Kabupaten Wonosobo Semester 

II Tahun 2009/2011. Terjadi peningkatan dengan menggunakan model 

Inquiry Learning Pada hasil belajar siswa dengan menggunakan 

pembelajaran kelas rangkap ini. 

 

2.3 Kerangka Pikir  

Penerapan model suatu pembelajaran sangat berpengaruh besar pada 

tujuan pembelajaran. Namun pada kenyataanya dalam proses 

pembelajaran guru masih menggunakan metode ceramah, dimana guru 

belum memberikan kegiataanya bisa membuat siswa berinteraksi secara 
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aktif sehingga masih ada beberapa siswa yang masih belum bisa 

mendapatkan hasil belajar yang efesien.  

Melalui observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti masih 

banyak kendala ketika menerapkan pembelajaran tematik tersebut.  

Adapun kendalanya yaitu (1) Guru kelas masih kurang begitu menguasai 

pembelajaran tematik sehinga model pembelajaran masih monoton, (2) 

guru masih bingung cara penyampaian materi ajar karena terkadang tidak 

sesuai dengan karakter siswa, selain itu (3) siswa masih kurang aktif dalam 

proses pembelajaran, (4) siswa belum dapat berpartisipasi penuh dalam 

proses pembelajaran, hanya beberapa siswa yang ikut berpartisipasi penuh 

dalam proses pembelajaran. (5) Siswa sering merasa bosan dalam proses 

pembelajaran karena model pembelajaran yang pasif dan kurang membuat 

siswa menjadi bessemangat (6) Siswa masih susah untuk diajak 

mencetuskan atau memecahkan suatu masalah tertentu. (7) Serta hasil 

belajar siswa banyak yang belum mencapai KKM. Penggunaan model 

inquiry kemungkinan besar dapat mempengaruhi proses pembelajaran 

siswa, karena sebelumnya guru belum menggunakan model dalam 

pembelajaran dalam proses belajar. Oleh karena itu,dengan menggunakan 

model Inquiry Learning hasil belajar siswa tematik terpadu  

dapatmeningkat. Apabila langkah-langkah model inquiry di terapkan 

dengan runtut dan benar.  

Adapun kerangka pikir dalam penelitian yang berjudul “Penerapan 

Model Inquiry Learning dalam” Tema Peduli terhadap Makhluk Hidup” 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 4 di SDN MANGUNSARI 

O1 Kecamatan Sidorejo Tahun Pelajaran 2017/2018”. Dapat dilihat pada 

gambar berikut ini.  

 

 

 

 



 

24 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pikir 

 

2.4   Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan kerangka pikir di atas dapat dirumuskan hipotesis 

tindakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model pembelajaran 

Inquiry Learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SDN 

Mangunsari 01 Kecamatan Sidomukti tahun pelajaran 2018/2019 melalui 

penerapan model Inquiry Learning dalam tema “Peduli Terhadap Mahkluk 

Hidup 

 

 

 

 

 

Kegiata

n Awal 

Tindaka

n 

Kondisi 

Akhir 

Guru Menggunakan 

metode ceramah, tanya 

jawab 

Guru menggunakan 

model Inquiry 

Learning pada mata 

pelajaran tetatik. 

Melalui model Inquiry 

Learning dapat meningkatkan 

hasil belajar bagi siswa kelas 

IV SD Negeri Mangunsari 01 

Semester I tahun pelajaran 

2018/2019 

Siswa: hasil belajar rendah. 

Siklus I: menggunakan 

model Inquiry Learning. 

Hasil belajar tematik siswa 

mengalami peningkatan. 

Siklus II: menggunakan 

model Inquiry Learning. 

Hasil pembelajaran tematik 

siswa mengalami 

peningkatan secara 

menyeluruh 


