
 
 

103 
 

UPAYA MENINGKATKAN KEAKTIFAN BELAJAR IPA MELALUI 

METODE INKUIRI PADA SISWA KELAS V SD NEGERI 2 

POTRONAYAN KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN 

BOYOLALI TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

 

 

NASKAH PUBLIKASI 

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai 

derajat Sarjana S-1 Program Studi 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

 

 

 

Oleh: 

ISTIQOMAH 

A54D090034 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2012 

 



 
 

 

 



 
 

1 
 

UPAYA MENINGKATKAN KEAKTIFAN BELAJAR IPA MELALUI METODE 

INKUIRI PADA SISWA KELAS V SD NEGERI 2 POTRONAYAN 

KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN  

BOYOLALI TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

 

Istiqomah, A54D090034, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2012, xv + 143 halaman (termasuk lampiran) 
 

Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan belajar IPA melalui 

metode inkuiri pada siswa kelas V SD Negeri 2 Potronayan Kecamatan Nogosari 

Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013. Sebelum diberikan tindakan, 

keaktifan belajar IPA peserta didik kurang dan guru sudah mengupayakan alternative 

pemecahannya dengan menggunakan beberapa metode. Penerapan metode tersebut 

ternyata belum mampu meningkatkan keaktifan belajar IPA pada anak. Solusi yang 

ditawarkan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode inkuiri. Subyek 

pelaksanaan tindakan adalah siswa kelas V SD Negeri 2 Potronayan yang berjumlah 

13 anak. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observsi sistematis dan 

wawancara. Penelitiantindakankelasinidilakukan melalui dua siklus. Prosedur dalam 

penelitian ini terdapat empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan 

refleksi. Indikator kinerja dalam penelitian tindakan kelas ini adalah diharapkan 

dengan metode inkuiri keaktifan belajar IPA pada siswa kelas V SD Negeri 2 

Potronayan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2012/2013 

dapat meningkat minimal 80% dari 13 anak. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keaktifan belajar IPA siswa sebelum 

diadakan tindakan menggunakan metode inkuiri sebanyak 5 anak (40%). Setelah 

dilakukan tindakan yang telah disepakati yaitu menerapkan metode inkuiri pada siklus 

I keaktifan belajar IPA siswa meningkat menjadi 8 anak  (60%) dan pada siklus II 

meningkat menjadi 10 anak (80%). Berdasarkanhasilanalisis data pada penelitian 

tindakan ini, hipotesis yang menyatakan “Didugamelalui metodei nkuiri dapat 

meningkatkan keaktifan belajar IPA pada siswa kelas V SD Negeri 2 Potronayan 

Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2012/2013” terbukti dan 

dapat diterima kebenarannya. 

 

Kata kunci :Keaktifan belajar, Metode Inkuiri 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu tentang 

alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan 

yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga 

merupakan suatu proses Inquiri. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana 
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bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek 

pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari.  

Di dalam tujuan, hasil belajar siswa merupakan hasil dimana siswa mampu 

mendemonstrasikan pembelajarannya dan mampu melibatkan dan menilai dirinya 

sendiri sejauh mana pencapaian hasil belajar tersebut telah berhasil secara maksimal 

(Depdiknas, 2003: 430). Realitas menunjukkan selama pembelajaran berlangsung 

siswa tidak diberi kesempatan yang cukup untuk merenungkan, sehingga siswa tidak 

pernah mengajukan protes atau bertanya kepada guru. Diskusi kelas jarang 

dilaksanakan secara interaktif dan alat peraga jarang digunakan, padahal alat peraga 

dapat membantu siswa memahami materi yang terdapat pada IPA yang umumnya 

bersifat riil, sehingga diperlukan suatu pemahaman terhadap pembelajaran dalam 

pendidikan IPA dimana siswa ikut aktif dalam pembelajaran sehingga bukan hanya 

guru yang aktif.  

Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah (scientific 

inquiry) untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta 

mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh karena itu 

pembelajaran IPA di SD/MI menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara 

langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap 

ilmiah. Sudjana (2002: 154) mendefinisikan bahwa metode inquiri merupakan metode 

mengajar yang berusaha meletakan dasar dan mengembangkan cara berfikir 

ilmiah.Siswa yang aktif dalam pembelajaran akan membuat dirinya lebih kreatif 

sehingga lebih mudah menerima pelajaran IPA. Aktivitas siswa dalam pembelajaran 

sangat banyak, yaitu meliputi aktivitas fisik dan aktivitas psikis. Aktivitas fisik 

meliputi peserta didik giat-aktif dengan anggota badan, membuat sesuatu, bermain 

ataupun bekerja, ia tidak hanya duduk dan mendengarkan, melihat saja hanya pasif. 

Aktivitas psikis adalah peserta didik yang daya jiwanya bekerja sebanyak-banyaknya 

atau banyak berfungsi dalam rangka pengajaran. 

Dengan demikian proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam yang 

menerapkan metode Inkuiri / penemuan diharapkan dapat meningkatkan keaktifan 

siswa dan hasil pembelajaran IPA lebih meningkat. Berdasarkan latar belakang yang 

telah diuraikan tersebut di atas, maka penulis memutuskan untuk mendokumentasikan 

kegiatan tersebut dalam sebuah penelitian tindakan kelas yang berjudul “Upaya 
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meningkatkan keaktifan belajar IPA melalui metode Inkuiri pada siswa kelas V SD 

Negeri 2 Potronayan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 

2012/2013” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diambil perumusan masalah sebagai 

berikut: “Apakah melalui metode Inkuiri dapat meningkatkan keaktifan belajar IPA 

pada siswa kelas V SD Negeri 2 Potronayan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali 

Tahun Pelajaran 2012/2013?”. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

a. Untuk meningkatkan pemahaman materi pelajaran IPA pada siswa kelas V SD 

Negeri 2 Potronayan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 

2012/2013. 

b. Untuk meningkatkan kreatifitas siswa. 

c. Untuk meningkatkan ketercapaian KKM siswa. 

d. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk meningkatkan keaktifan belajar IPA melalui metode Inkuiri pada siswa 

kelas V SD Negeri 2 Potronayan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Tahun 

Pelajaran 2012/2013. 

D. Batasan masalah 

Permasalahan yang berkaitan dengan judul sangat luas sehingga tidak mungkin 

permasalahan yang ada dapat terjangkau dan terselesaikan semua. Perlu adanya 

pembatasan dan pemfokusan masalah sehingga masalah yang diteliti lebih jelas dan 

kesalahpahaman dapat dihindari. Dalam penelitian tindakan kelas ini variabel 

penelitian sebanyak dua jenis.  

1. Variabel penerapan metode Inkuiri sebagai variabel bebas. Adapun yang menjadi 

bagian dari variabel tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Siswa SD Negeri 2 Potronayan. 

b. Kelas V semester I Tahun Pelajaran 2012/2013. 

c. Mata pelajaran IPA materi Perubahan Sifat Benda. 

2. Variabel keaktifan belajar IPA sebagai variabel terikat. 
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E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat dan Kegunaan Teoritis 

a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu pendidikan dan 

pembelajaran dalam lingkup pendidikan dasar di Sekolah Dasar. 

b. Sebagai bahan telaah untuk diadakannya penelitian lebih lanjut dalam upaya 

memajukan proses pendidikan di sekolah dasar. 

2. Manfaat dan Kegunaan Praktis 

1) Bagi Guru 

1) Memberikan solusi untuk memecahkan persoalan yang terrjadi pada 

pembelajaran IPA 

2) Meningkatkan kemampuan guru dalam mengaplikasikan berbagai metode 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kondisi siswa. 

2) Bagi Siswa 

1) Adanya peningkatan keaktifan belajar yang berakibat positif terhadap hasil 

belajar siswa 

2) Untuk pengembangan materi pelajaran. 

3) Untuk mengembangkan ketrampilan guru dalam mengajar. 

4) Mendapatkan strategi pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan keaktifan 

siswa. 

5) Untuk mengadakan feed back materi pelajaran. 

3) Bagi Sekolah 

1) Untuk mengembangkan profesionalisme guru. 

2)  Meningkatkan mutu sekolah. 

LANDASAN TEORI 

Kajian Teori 

1. Kajian Meningkatkan Keaktifan Belajar 

a. Pengertian Keaktifan. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia keaktifan 

berasal dari kata aktif yang berarti giat, bekerja, berusaha. Keaktifan sendiri memiliki 

arti kegiatan/kesibukan (Moelyono, 1988: 9).  

b. Pengertian Belajar. Gagne (dalam Dimyati, 2006: 10) menyatakan bahwa 

belajar merupakan kegiatan yang kompleks. Hasil belajar berupa kapabilitas. Setelah 

belajar orang memiliki keterampilan, pengetahuan sikap dan nilai. Timbulnya 
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kapabilitas tersebut adalah dari : (i) stimulus yang berasal dari lingkungan dan (ii) 

proses kognitif yang dilakukan oleh pembelajar. Dengan demikian belajar adalah 

seperangkat proses kognitif yang mengubah sifat stimulasi lingkungan, melewati 

pengolahan informasi menjadi kapabilitas baru. Belajar menurut konsepsi modern 

adalah proses perubahan tingkah laku dalam arti seluas-luasnya, meliputi: 

pengamatan, pengenalan, pengertian, pengetahuan, keterampilan, perasaan, minat 

penghargaan sikap (Sunarsih, 2007: 3).  

c. Indikator Keaktifan Belajar. Keaktifan siswa dapat dilihat melalui beberapa 

indikator yang muncul dalam proses pembelajaran. Indikator tersebut pada dasarnya 

adalah ciri-ciri yang tampak dan dapat diamati serta diukur oleh siapa pun yang 

tugasnya berkenaan dengan pendidikan dan pengajaran, yakni guru dan 

tenagakependidikan lainnya. Indikator tersebut berupa tingkah laku siswa yang 

muncul pada umumnya sebagai berikut: (1) adanya keaktifan belajar siswa secara 

individual untuk penerapan konsep dan prinsip, (2) adanya keaktifan belajar siswa 

dalam bentuk kelompok untuk memecahkan masalah. (3) adanya partisipasi setiap 

siswa dalam melaksanakan tugas belajarnya melalui berbagai cara, (4) adanya 

keberanian siswa dalam mengajukan pendapat, (5) adanya keaktifan belajar siswa 

untuk menganalisis, mensintesis. penilaian dan kesimpulan, (6) adanya hubungan 

sosial antar siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, (7) setiap siswa 

dapat mengamati dan memberikan tanggapan terhadap pendapat siswa lainnya, (8) 

adanya kesempatan bagi setiap siswa untuk menggunakan berbagai sumber belajar 

yang tersedia, dan adanya upaya siswa untuk bertanya dan meminta pendapat guru 

(http://ardhana12.wordpress.com/2009/01/20/indikator-keaktifan-siswa-yang-dapat-

dijadikan-penilaian-dalam-ptk-2/). 

2. Kajian Pembelajaran 

a. Pengertian pembelajaran. Pada hakekatnya pembelajaran itu membelajar-kan 

siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar merupakan penentu utama 

keberhasilan pendidikan. Sagala (2006: 61) merumuskan bahwa ”Pembelajaran 

merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai 

pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau murid”. Selanjutnya, 

diungkapkan pula bahwa pembelajaran mengandung arti “setiap kegiatan yang 

http://ardhana12.wordpress.com/2009/01/20/indikator-keaktifan-siswa-yang-dapat-dijadikan-penilaian-dalam-ptk-2/
http://ardhana12.wordpress.com/2009/01/20/indikator-keaktifan-siswa-yang-dapat-dijadikan-penilaian-dalam-ptk-2/
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dirancang untuk membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan dan atau nilai 

yang baru” (Sagala,2006: 61).  

b. Tujuan pembelajaran. Menurut Sagala (2006: 68), ada dua macam tujuan  

pembelajaran yaitu: 

1) Tujuan jangka panjang atau yang dinamakan tujuan terminal, tujuan ini 

biasanya merupakan jawaban atas masalah atau kebutuhan yang telah 

diketahui berdasarkan analisis sebelumnya; 

2) Tujuan jangka pendek atau biasa disebut tujuan instruksional khusus, tujuan 

ini merupakan hasil pemecahan atau operasionalisasi dari tujuan terminal 

yang disusun secara hierarkis dalam upaya pencapain tujuan terminal.  

 

3. Kajian tentang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

a. Pengertian IPA. IPA sendiri berasal dari kata sains yang berarti alam. IPA 

atau Sains merupakan konsep pembelajaran alam dan mempunyai hubungan yang 

sangat luas terkait dengan kehidupan manusia. Menurut Suyoso (1998: 23), “Sains 

merupakan pengetahuan hasil kegiatan manusia yang bersifat aktif dan dinamis tiada 

henti-hentinya serta diperoleh melalui metode tertentu yaitu teratur, sistematis, 

berobjek, bermetode dan berlaku secara universal”.  

4. Metode Pembelajaran 

Metode menurut Sagala (2006: 12) adalah cara yang digunakan oleh guru atau 

siswa dalam mengolah informasi yang berupa fakta, data, dan konsep pada proses 

pembelajaran yang mungkin terjadi dalam suatu strategi. Dalam pembelajaran, metode 

yang bisa digunakan banyak sekali ragamnya. Sebagai guru hendaknya kita harus 

pandai menggunakan atau memilih metode yang tepat dan sesuai dengan materi dan 

kondisi siswa. 

a. Pengertian metode mengajar. Menurut Sriwidianingsih (2005 : 26) yang 

dimaksud dengan metode mengajar mempunyai pengertian: 

Teknik penyajian yang dikuasai guru untuk mengajar/menyajikan bahan 

pelajaran kepada siswa di dalam kelas, baik secara individu/kelompok agar 

pelajaran itu dapat diserap, dipahami dan dimanfaatkan oleh siswa dengan baik. 

Makin baik metode mengajar, makin efektif pula pencapaian tujuan. 

 

b. Metode penemuan / Inkuiri. Dengan metode baru kita mengubah situasi guru 

mengajar kepada situasi siswa belajar, dari pengalaman guru kepada murid. 

Mengorganisasi kelas bukan untuk guru mengajar tetapi untuk siswa belajar. Hal itu 

bisa dilanjutkan dengan mengarahkan proses belajar siswa, menempatkan siswa 
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kepada pusat kegiatan belajar, membantu dan mendorong siswa untuk bagaimana 

menyusun pertanyaan, bagaimana membicarakan dan menemukan jawaban-jawaban 

persoalan dengan tujuan agar siswa dapat belajar, aktif dan kreatif. 

Menurut Yusuf dkk (1993: 81), Inkuiri selain metode belajar ialah suatu cara 

belajar atau penelaahan sesuatu yang bersifat mencari secara kritis , analitis, dan 

argumentatis dengan menggunakan langkah-langkah tertentu menuju suatu 

kesimpulan yang meyakinkan, karena didukung oleh data , fakta, atau argumentasi. 

Ahmad dan Prasetyo (1997: 23) mendefinisikan metode inkuiri sebagai teknik 

penyajian bahan pelajaran dalam bentuk tidak final, tetapi peserta didik diberi peluang 

untuk mencari dan menemukan sendiri. Sudjana (2002: 154) menambahkan bahwa 

metode inquiri merupakan metode mengajar yang berusaha meletakan dasar dan 

mengembangkan cara berfikir ilmiah. 

c. Keuntungan dan kelemahan metode Inkuiri. Metode inkuiri mengandung 

proses mental yang tingkatannya cukup tinggi. Proses mental yang ada pada inkuiri 

diantaranya: merumuskan masalah, membuat hipotesis, mendesain eksperimen, 

melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, dan menarik 

kesimpulan. Dalam pembelajaran inkuiri, kegiatan belajar mengajar harus 

direncanakan agar siswa memperoleh pengalaman, sehingga berkesempatan untuk 

mengalami proses inkuiri. 

Kajian Penelitian yang Relevan 

Menurut penelitian Wulandari (2007) tentang pengaruh model pembelajaran 

Inquiri dalam pembelajaran Biologi di SMA membuktikan bahwa dengan metode 

pembelajaran Inquiry maka prestasi belajar siswa lebih baik, selain itu keaktifan dan 

kreatifitas siswa dalam proses KBM juga meningkat. Penelitian Suyitno (2006) yang 

mengunakan metode pembelajaran Inquiry untuk meningkatkan prestasi belajar IPA 

siswa kelas XI SMA menunjukkan bahwa metode penemuan / inkuiri selain bisa 

meningkatkan prestasi belajar, terbukti juga berimplikasi positif terhadap keaktifan 

siswa di kelas. 

Penelitian Rahmanto (2009) membuktikan bahwa metode inkuiri cocok untuk 

diterapkan di kelas untuk meningkatkan keaktifan belajar karena pada dasarnya dalam 

metode penemuan siswa dituntut lebih aktif dan mandiri dalam mengelola 

pengetahuan yang mereka dapatkan. Penelitian di atas menunjukkan bahwa 
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pendekatan pengajaran sangat berpengaruh terhadap keaktifan belajar siswa, 

sedangkan metode yang sesuai dapat membantu siswa untuk keberhasilan belajarnya. 

Sehubungan dengan hal tesebut diatas, peneliti merasa perlu untuk mengembangkan 

supaya keaktifan belajar IPA siswa meningkat dan menjadikan pembelajaran lebih 

bermakna bagi siswa. Dalam penelitian ini penulis lebih menekankan peningkatan 

Minat Belajar IPA melalui metode inkuiri pada siswa kelas V SD Negeri 2 Potronayan 

Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013. 

Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran pada hakekatnya bersumber dari kajian teoritik dan sering 

diformulasikan dalam bentuk anggapan dasar. Menurut Arikunto (2006:68), yang 

dimaksud anggapan dasar adalah “sesuatu hal yang diyakini kebenarannya oleh 

peneliti yang harus dirumuskan secara jelas”.  

Berdasarkan kajian teoritis sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka dalam 

penelitian ini dipandang perlu mengajukan kerangka pemikiran sebagai berikut: 

1) Penerapan metode inkuiri akan mengaktifkan siswa pada waktu mengikuti mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. 

2) Penggunaan metode inkuiri akan melibatkan siswa dalam proses pembelajaran 

secara aktif. 

3) Adanya keterkaitan antara penerapan metode inkuiri dengan peningkatkan aktivitas 

belajar siswa dalam proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. 

Hipotesis Tindakan 

Menurut Arikunto (2006: 71), hipotesis adalah “suatu jawaban yang bersifat 

sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang 

terkumpul”.Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Diduga melalui 

Penerapan metode Inkuiri dapat meningkatkan keaktifan belajar IPA pada siswa kelas 

V SD Negeri 2 Potronayan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 

2012/2013”. 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Setting penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 2 Potronayan, tentang peningkatan 

keaktifan di kelas melalui Metode Inkuiri. Sekolah ini dipilih dengan alasan bahwa 

peneliti telah mengajar pada sekolah tersebut dan sekaligus sebagai wali kelas V.  
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B. Subjek penelitian 

Subjek penelitian PTK ini adalah siswa kelas V SD Negeri 2 Potronayan yang 

mengalami penurunan dalam keaktifan untuk belajar khususnya pada mata pelajaran 

IPA. Siswa kelas V ini terdiri dari 5 siswa perempuan dan 8 siswa laki-laki. Pada 

dasarnya mereka dari latar belakang yang berbeda-beda tapi sebagian besar dari 

mereka adalah siswa dari golongan menengah.  

C. Jenis dan Sumber data 

Menurut Arikunto (2006:129) sumber data dalam penelitian adalah ”subyek dari 

mana data diperoleh”. Data penelitian yang dikumpulkan berupa informasi tentang 

minat belajar siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Data penelitian ini 

dikumpulkan dari berbagai sumber yang meliputi: 

1. Informan atau nara sumber, yaitu guru dan siswa  kelas V SD Negeri 2 Potronayan 

Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013. 

2. Tempat dan peristiwa berlangsungnya aktivitas pembelajaran materi Perubahan 

Sifat Benda. Dalam hal ini lokasinya adalah siswa SD Negeri 2 Potronayan. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi 

langsung. Menurut Nawawi (1992:74) “Observasi adalah pengamatan dan pencatatan 

secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-

gejala pada obyek penelitian”. Melalui observasi peneliti dapat mengetahui kegiatan 

siswa dalam mempersiapkan, memperhatikan dan menanggapi penjelasan dari guru 

selama proses pembelajaran. Dalam penelitian ini metode observasi digunakan untuk 

mengamati keaktifan belajar siswa kelas V SD Negeri 2 Potronayan Tahun Pelajaran 

2012/2013 pada saat proses pembel-ajaran metode Inkuiri materi Perubahan Sifat 

Benda pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Selain itu digunakan pula metode 

wawancara untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran metode Inquiry 

dalam proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Wawancara juga digunakan 

untuk menggali berbagai informasi penting dari guru terkait penerapan tindakan yang 

dilakukan dalam proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Perkembagan Kegiatan Belajar IPA Siswa 
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Setelah dilakukan pembelajaran dengan menggunakan metode Inkuiri secara 

umum proses pembelajaran berlangsung lebih baik, ada kemajuan positif dalam 

perkembangan kegiatan belajar siswa di kelas diantaranya: 

a. Kemauan siswa untuk menerima pelajaran sudah menunjukkan peningkatan 

b. Tidak ada siswa yang terlambat masuk kelas 

c. Kemauan siswa untuk menerima pelajaran sudah menunjukkan peningkatan 

d. Siswa dengan sungguh-sungguh mengerjakan tugas baik tugas individu atau tugas 

kelompok 

e. Siswa mau menyiapkan kebutuhan belajar. 

f. Siswa mau mencatat dan merangkum bahan pelajaran dengan baik dan sistematis 

g. Kemauan dalam berdiskusi dengan teman kelompok sudah baik 

h. Siswa sangat bersemangat dalam kegiatan percobaan 

2. Perkembangan Keaktifan belajar Siswa 

Dalam perkembangan keaktifan siswa, ada implikasi positif yang terjadi setelah 

diadakannya pembelajaran dengan model Inkuiri yang menekankan pada aktifitas 

siswa pada pembelajaran IPA. Hal tersebut terlihat dalam proses penelitian baik siklus 

I maupun siklus II. 

Pada siklus diadakan tindakan menggunakan Metode Inkuiri, dengan materi 

pokok perubahan sifat benda. Kegiatan terfokus pada upaya meningkatkan keaktifan 

siswa yaitu melalui tahapan penemuan yang meliputi kegiatan questioning (bertanya), 

examining (menyelidiki dan bereksperimen) dan mempresentasikan hasil penemuan. 

Siswa diberi kegiatan yang memotivasi untuk beraktifitas secara nyata dengan 

bereksperimen dan berinteraksi dengan teman untuk menemukan jawaban atas 

permasalahan yang disampaikan guru. Saat proses pembelajaran terlihat bahwa secara 

umum anak-anak terlihat bersemangan meskipun beberapa diantaranya masih malu-

mau dan ada yang terbiasa pasif. Dari data observasi yang diperoleh dapat dilihat 

bahwa sudah ada peningkatan keaktifan dari kondisi awal / pra siklus saat diberi 

tindakan pada siklus I. Peningkatan meliputi semua aspek keaktifan. Aspek perhatian 

meningkat dari 23% (3 siswa) meningkat menjadi 62% (8 siswa), aspek keaktifan 

dalam mencatat juga meningkat dari sebelumnya hanya 3 siswa (23%) menjadi 9 

siswa yang aktfif. Peningkatan keaktifan yang belum terllu signifikan adalah pada 

aspek interaksi yang sebelumnya 1 siswa saja yang berinteraksi secara aktif meningkat 
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menjadi 7 siswa (54%). Yang terlihat menonjol adalah adanya aspek keaktifan yang 

meningkat sangat pesat yaitu aspek perhatian ( meningkat dari 31% menjadi 92% dan 

kegiatan belajar yang meningkat dari 23% ke 85%. Secara umum, dapat dilihat secara 

nyata bahwa yang masih ada indikator keaktifan yang rendah yaitu kegiatan bertanya, 

mencatat, interaksi yang masih dapat ditingkatkan lebih lanjut karena belum optimal 

peningkatannya. Hal tersebut setelah direfleksi ternyata disebabkan karena guru masih 

belum mengatur waktu kegiatan dengan baik sehingga terkadang anak bingung, dalam 

hal memberi pertanyaan, guru juga terkadang banyak menunjuk siswa yang posisinya 

di belakang sehingga beberapa anak belum memiliki kesempatan bertanya atau 

menjawab pertanyaan, pemberian motivasi dan pembimbingan siswa juga belum 

optimal, selain itu umpan balik dan pemberian penghargaan kepada peserta didik yang 

mau bertanya dan catatannya rapi belum merata, dalam hal pengelompokan, guru juga 

masih menyerahkan pada siswa untuk membentuk kelompok sendiri, sehingga 

kelompok yang jadi kurang heterogen. Siswa juga beberapa terbiasa pasif dan kurang 

berinteraksi. 

Aspek keaktifan dalam hal bertanya yang pada kondisi awal hanya23 % 

meningkat menjadi 62% pada siklus I dan berada pada titik optimal yaitu 100% pada 

siklus II.  Aspek keaktifan mencatat semua siswa meningkat dari sebelumnya 23% 

pada kondisi awal meningkat lagi menjadi 69% pada siklus I dan pada siklus II 

keseluruhan sudah mampu mencatat dengan baik dan teratur (100%). Dalam hal aspek 

keaktifan ketiga yaitu perhatian, ternyata yang sebelumnya kondisi awal hanya 31%, 

meningkat pada siklus I menjadi 92% ternyata dapat dioptimalkan lagi menjadi 100% 

pada siklus II. Dalam hal aspek keaktifan dalam kegiatan belajar pada kondisi awal 

23% meningkat menjadi 85% pada siklus I dan dapat ditingkatkan lagi pada siklus II 

menjadi 92% Aspek keaktifan yang berupa interaksi antar peserta didik dan antara 

peserta didik dengan guru juga terjadi pengingkatan secara gradual, yang pada kondisi 

awal hanya 8%, pada Siklus I meningkat menjadi 54%, pada siklus II dapat 

dioptimalkan menjadi 100%. Kumulatif peningkatan tersebut dapat di sederhanakan 

bahwa terjadi peningkatan keaktifan rata-rata per indikator dari 22% pada kondisi 

awal, meningkat menadi 72% pada siklus II dan berkemban menjadi mendekati titik 

optimal yaitu 98%. Nilai rata-rata keaktifan klasikal juga terjadi peningkatan dari 40% 
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pada siklus awal, meningkat menjadi 60% pada siklus I dan meningkat lagi menjadi 

80% pada siklus II. 

Secara umum, dapat dilihat secara nyata bahwa dengan perbaikan pada 

pembelajaran Model Inkuiri yang dilakukan pada siklus II semua indikator sudah 

memenuhi atau di atas standar yang ditetapkan dan rata-rata keaktifan klasikal sudah 

diatas 65%. Ketuntasan dalam hal keaktifan belajar sudah mencapai 100% yang 

berarti semua siswa sudah aktif dalam pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa 

penelitian pada siklus II ini sudah memenuhi indikator kinerja yaitu apabila 80% 

siswa sudah mendapatkan nilai keaktifan belajar >60%, sedangkan penelitian pada 

silus II ini semua siswa sudah mendapatkan nilai di atas 60%.  

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode Inkuiri dapat 

meningkatkan keaktifan belajar  IPA materi Perubahan Sifat benda pada siswa kelas V 

SD Negeri 2 Potronayan, tahun pelajaran 2012/2013. 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

A. Simpulan 

1. Hasil penelitian tindakan kelas pada siklus 1 menunjukkan adanya peningkatan 

keaktifan belajar siswa dalam beberapa aspek yaitu: 

a. Keaktifan bertanya, pada kondisi awal hanya 23% menjadi 62% pada siklus I, 

dan pasa siklus II menjadi 100%.  

b. Keaktifan mencatat,  hanya 23% pada kondisi awal meningkat menjadi 69% 

pada siklus I dan pada siklus II keseluruhan sudah mampu mencatat dengan 

baik dan teratur (100%) . 

c. Dalam hal aspek perhatian, ternyata yang sebelumnya kondisi awal hanya 

31%, meningkat pada siklus I menjadi 92% ternyata dapat dioptimalkan lagi 

menjadi 100% pada siklus II. 

d. Aspek keaktifan dalam kegiatan belajar pada kondisi awal 23% meningkat 

menjadi 85% pada siklus I dan dapat ditingkatkan lagi pada siklus II menjadi 

92%. 

e. Aspek keaktifan yang berupa interaksi antar peserta didik dan antara peserta 

didik dengan guru juga terjadi pengingkatan secara gradual, yang pada kondisi 

awal hanya 8%, pada Siklus I meningkat menjadi 54%, pada siklus II dapat 

dioptimalkan menjadi 100%. 
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f. Keaktifan rata-rata per indikator dari 22% pada kondisi awal, menjadi 72% 

pada siklus I dan menjadi mendekati optimal yaitu 98% pada siklus II. 

g. Nilai rata-rata keaktifan klasikal meningkat dari 40% pada kondisi awal, 

meningkat menjadi 60% pada siklus I dan meningkat lagi menjadi 80% pada 

siklus II. 

h. Secara umum, dapat dilihat secara nyata bahwa semua indikator sudah 

memenuhi atau di atas standar yang ditetapkan dan rata-rata keaktifan klasikal 

sudah diatas 65%. Ketuntasan dalam hal keaktifan belajar sudah mencapai 

100% yang berarti semua siswa sudah aktif dalam pembelajaran. 

2. Dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran antara lain: 

a. Siswa lebih senang melakukan aktivitas eksperimen dan menemukan sendiri 

konsep perubahan benda dengan berbasis masalah yang dikemukakan guru. 

b. Siswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran dengan metode penemuan 

c. Siswa lebih aktif bertanya dan mengambil epranan dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas 

d. Siswa lebih aktif menjawab pertanyaan guru. 

e. Rasa ingin tahu dan keberanian siswa untuk bertanya semakin meningkat. 

3. Dapat menemukan solusi untuk meningkatkan keaktifan belajar IPA pada siswa 

kelas V SD Negeri 2 Potronayan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dengan menggunakan 2 siklus 

tersebut di atas, ternyata hipotesis yang dirumuskan telah terbukti kebenarannya, 

artinya bahwa terjadi peningkatan keaktifan belajar siswa melalui pengunaan metode 

penemuan pada pembelajaran IPA kelas V SD Negeri 2 Potronayan Tahun 2013/2013. 

B. Implikasi 

Penetapan pembelajaran dan prosedur dalam penelitian ini didasarkan pada 

pembelajaran dengan penggunaan metode penemuan dalam pembelajaran IPA. Model 

yang dipakai dalam penelitian tindakan kelas ini adalah model siklus, adapun prosedur 

penelitiannya terdiri dari 2 (dua) siklus dengan materi yang sama. Dalam setiap 

tindakan atau siklus terdiri dari 4 (empat) tahapan kegiatan, yaitu perencanan 

tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Kegiatan ini dilaksanakan 

berdaur ulang. 
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Berdasarkan kreteria temuan dan pembahasan hasil penelitian seperti yang 

diuraikan pada bab IV, maka penelitian ini layak dipergunakan untuk membantu guru 

dalam menghadapi permasalahan yang sejenis. Di samping itu perlu penelitian lanjut 

tentang upaya guru mempertahankan atau menjaga dan meningkatkan keaktifan 

belajar siswa. Pembelajaran melalui penggunan metode penemuan dalam 

pembelajaran IPA pada hakikatnya layak digunakan dan dikembangkan oleh guru 

yang menghadapi permasalahan yang sejenis, terutama untuk mengatasi masalah 

peningkatan keaktifan belajar siswa, yang pada umumnya dimiliki oleh sebagian besar 

siswa. Adanya kendala yang dihadapi dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan 

melalui metode penemuan harus diatasi semaksimal mungkin. Oleh karena itu 

kreativitas dan keaktifan guru sangat diperlukan dalam meningkatkan aktivitas dan 

keaktifan belajar siswa. 

C. Saran 

1. Bagi Guru 

Hendaknya mempersiapkan secara cermat perangkat pendukung pembelajaran 

dan fasilitas belajar yang diperlukan, karena sangat mempengaruhi efektivitas dan 

efisiensi pembelajaran yang pada akhirnya berpengaruh pada keaktifan belajar IPA 

siswa. 

2. Bagi Siswa 

Hendaknya ikut berperan aktif dalam proses pembelajaran, selalu mengerjakan 

tugas-tugas yang diberikan guru, dan meningkatkan usaha belajar sehingga dapat 

memperoleh hasil belajar yang memuaskan. 

3. Bagi Sekolah 

Hendaknya mengupayakan pengadaan berbagai media pembelajaran IPA, baik 

bantuan maupun swadaya sekolah, sehingga lebih menunjang dalam penanaman 

konsep-konsep IPA  secara lebih nyata sekaligus meningkatkan belajar siswa. 

4. Bagi Orang Tua 

Peran serta orang tua dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa sangar 

diperlukan, apapun usaha guru tidak akan berhasil secara optimal apabila tidak ada 

bimbingan orang tua di rumah, masukan informasi tentang kemajuan dan kekurangan 

siswa yang bersangkutan. Oleh karena peran serta orang tua sangatlah diperlukan guna 
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menunjang keberhasilan pendidikan anak. Untuk itu kerja sama dan jalinan 

kekeluargaan antara orang tua dan sekolah harus selalu dibina. 
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