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ABSTRAK 

 
 

PENINGKATAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR IPA MELALUI METODE INKUIRI PADA 

SISWA KELAS IV 

 MI MANBAUL FALAH GERIT  

CLUWAK PATI TAHUN 2013 

 
 

Fa’izah. A54E111035. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013. 140 halaman. 

 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPA 

melalui penggunaan metode inkuiri. Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV MI 

Manbaul Falah Gerit yang berjunlah 16 siswa. Sumber data dalam penelitian ini adalah 

siswa dan guru. Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, tes dan dokumentasi. Teknik uji 

validitas data menggunakan teknik analisis interkatif yang terdiri dari 3 komponen, yaitu 

: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Proses penelitian ini 

dilaksanakan dalam dua siklus, masing-masing siklus terdiri dari empat tahap, yaitu : 

perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. 

 Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan motivasi dan hasil belajar 

siswa. Adapun peningkatan motivasi belajar dan hasil belajar IPA dapat dilihat Pada 

kondisi awal sebelum menggunakan metode inkuiri persentase motivasi belajar siswa 

dengan kategori sedang adalah 31,25% atau 5 siswa, pada siklus I motivasi belajar 

kategori tinggi dan sedang dengan persentase 56,25% atau 9 Siswa, dan siklus II 

persentase motivasi belajar siswa dengan kategori tinggi dan sedang adalah 93,75% atau 

sebanyak 15 siswa. Adapun persentase keadaan awal ketuntasan hasil belajar siswa 

sebesar 50% atau 8 siswa, pada siklus I sebesar 68,75% atau 11 siswa, dan pada siklus II 

sebesar 93,75% atau15 siswa. Hal ini membuktikan bahwa dengan menggunakan 

metode inkuiri pada pembelajaran IPA dapat meningkatkan motivasi belajar dan hasil 

belajar siswa. 

    

 

 

Kata kunci: Peningkatan motivasi dan hasil belajar, Metode inkuiri, IPA. 
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BAB I 

 

  Dalam dunia pendidikan, proses belajar mengajar merupakan suatu 

sistem yang menumbuhkan kemampuan seorang pengajar untuk melakukan 

pengajaran secara menyeluruh. Sebagai penentu keberhasilan pendidikan, 

guru harus dapat menerapkan metode-metode yang tepat agar proses 

pembelajaran lebih berkualitas dengan hasil yang maksimal. Oleh karena 

itu guru dituntut dapat menangani kesulitan belajar yang dialami siswa dan 

dituntut untuk dapat mengenali kondisi belajar siswa. Sebagai penentu 

keberhasilan pendidikan, guru harus dapat menerapkan metode-metode 

yang tepat agar proses pembelajaran lebih berkualitas dengan hasil yang 

maksimal. Salah satu peningkatan mutu guru adalah dengan mengetahui 

kelemahannya sehingga akan berinovasi kearah yang lebih baik. 

  Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan 

perbaikan pembelajaran melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Siswa 

MI Manbaul Falah Gerit yang tinggal di daerah pegunungan sangat dekat 

dengan konsep pembelajaran IPA yang ada di alam, akan tetapi pada 

kenyataannya motivasi belajar IPA siswa dan hasil belajar IPA siswa masih 

rendah.  Guru kurang mampu dalam pemilihan metode, kurang inovatif. 

Hal ini terlihat dan berdasar hasil refleksi awal dari proses pembelajaran 

yang monoton, menggunakan metode  konvesional yaitu ceramah saja. 

Berdasarkan hasil refleksi awal tersebut  terbukti dari 20 siswa hanya 10 

anak (50%) siswa yang aktif dalam pembelajaran dan hasil dari evaluasi 

belajarnya juga dari 20 siswa hanya 10 anak (50%) siswa yang mencapai 

target diatas kriteria ketuntasan minimal.  

   Berdasarkan refleksi awal mengenai motivasi dan hasil belajar 

siswa melatar belakangi perlunya dan mendesak untuk diadakan perbaikan 

melalui penelitian tindakan kelas dengan judul : “Peningkatan Motivasi 

dan Hasil Belajar IPA Melalui Metode Inkuiri Pada Siswa Kelas IV MI 

Manbaul Falah Gerit Cluwak Pati Tahun 2013”.  
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   Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar 

IPA melalui metode inkuiri pada siswa kelas  IV MI Manbaul Falah Gerit 

Cluwak Pati tahun 2013 dan untuk meningkatkan hasil  belajar IPA 

melalui metode inkuiri pada siswa kelas IV MI Manbaul Falah Gerit 

Cluwak Pati tahun 2013.   

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru yaitu 

dapat menambah khasanah keilmuan bagi guru dan sebagai tambahan 

perbendaharaan metode pembelajaran kepada guru, sehingga guru dapat 

memilih dan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan 

kompetensi dasar yang ingin dicapai. Manfaat bagi  siswa yaitu dapat 

meningkatkan pengetahuan siswa pada mata pelajaran IPA, dapat 

meningkatkan motivasi belajar IPA pada siswa, dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA  pada siswa dan manfaat bagi  sekolah adalah Hasil penelitian 

ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan dan referensi dalam 

menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 

khususnya pembelajaran pada mata pelajaran IPA, menambah khasanah 

keilmuan tentang penerapan metode inkuiri dalam pembelajaran IPA dan 

meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Bab II 

 

          Kajian Teori 

 

 

1. Pembelajaran IPA  

  Menurut beberapa ahli, hakikat sains adalah produk, proses dan 

penerapannya termasuk sikap dan nilai yang terdiri dari fakta, konsep, 

prnsip, hukum dan teori, Nuryani Rustaman (2011:1.5). Ilmu Pendidikan 

Alam (IPA) adalah ilmu yang didasarkan pada fakta-fakta atau gejala yang 

diamati.  

  Pendidikan IPA di MI atau  Sekolah Dasar bermanfaat bagi peserta 

didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar. Dalam kurikulum ini 

disebutkan pembelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman 

langsung untuk mengembangkan kompetensi agar peserta didik mampu 

menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Depag RI (2004 : 

205).  

  Menurut Dennis Sale dalam Amir, (2009:8) ada tiga karakteristik 

pembelajaran  yaitu  memperoleh pengetahuan yang relevan (knowledge), 

Berfikir untuk memahami (thinking),  Melakukan (doing). Siswa dapat 

melakukan ketiga dimensi diatas, dan apabila dilakukan secara terus-

menerus dan utuh, maka dia dengan sendirinya telah menambah dimensi  

pembelajaran yang selanjutnya, yakni perubahan pada diri siswa. 

 

2. Motivasi Belajar IPA 

  Menurut  Sardiman (2006), dalam kegiatan belajar motivasi dapat 

dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang 

menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan kegiatan 

belajar dan yang memberikan arah kegiatan belajar sehingga tujuan yang 

dikehendaki oleh subyek belajar itu dapat tercapai. 
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  Seorang guru harus bisa membangkitkan motivasi yang terdapat 

dalam diri siswa agar dapat mencapai tujuan belajar. Dengan membangun 

motivasi siswa terhadap pelajaran yang diajarkan, diharapkan  siswa akan 

lebih tertarik, minat dalam proses pembelajaran sehingga akan tercapai 

tujuan pendidikan yang diharapkan. 

 beberapa indikator untuk mengukur motivasi siswa antara lain : 

1) Adanya Hasrat dan keinginan  meliputi : mempunyai rasa tertarik 

terhadap pelajaran, mempunyai keinginan berpikir untuk mencari tahu, 

mempunyai keinginan yang kuat untuk mengetahui hasil ulangan. 

2) Adanya Dorongan,  meliputi : merasa terdorong untuk melaksanakan 

tugas yang diberikan,  merasa membutuhkan ilmu pengetahuan, 

mempunyai harapan dan cita-cita, melakukan sesuatu karena untuk 

mewujudkan keinginannya. 

3) Penghargaan dalam  belajar, meliputi : peserta didik menjadi senang 

dalam belajar, peserta didik  tidak bermalas-malasan, tidak merasa 

jenuh dengan pelajaran. 

 

3. Hasil Belajar IPA 

  Menurut Dimyati dan Mudjiono (1999:250), hasil 

belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi yaitu sisi siswa 

dan dari sisi guru. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat 

perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum 

belajar. Tingkat perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-jenis 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan dari sisi guru, hasil 

belajar merupakan saat terselesikannya bahan pelajaran. 

  Menurut Nasution (2006:36) hasil belajar adalah hasil dari suatu 

interaksi tindak belajar mengajar dan biasanya ditunjukkan dengan nilai tes 

yang diberikan guru. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh siswa setelah 

terjadinya proses pembelajaran yang ditunjukkan dengan nilai tes yang 
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diberikan oleh guru setiap selesai memberikan materi pelajaran pada satu 

pokok bahasan. 

  Benjamin S. Bloom dalam taxonomy of education objectives 

(dalam Nana Sudjana 2001:22) membagi hasil belajar dalam tiga ranah 

yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Munif Khatib menuliskan tentang 

ranah hasil belajar, bahwa setiap anak memiliki kemampuan seluas 

samudra : yaitu kemampuan  kognitif yang menghasilkan daya pikir positif, 

kemampuan psikomotorik yang menghasilkan karya bermanfaat dan 

penampilan yang dahsyat serta kemampuan efektif yang menghasilkan nilai 

dan karakter yang manusiawi sesuai fitrahnya. Munif Khatib (2012:70). 

 

4. Metode Inkuiri 

  Dalam pembelajaran, metode merupakan suatu cara atau teknik 

yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pelajaran sehingga 

dapat mempermudah pencapaian pesan dan mempercepat pemahaman 

siswa terhadap materi yang disampaikan. Metode pembelajaran yang 

digunakan dalam penelitian tindakan kelas pada mata pelajaran IPA adalah 

metode inkuiri. Pakar lain mengemukakan Inkuiri atau penemuan adalah 

proses mental dimana siswa mengasimilasi suatu konsep atau prinsip, 

misalnya mengamati, menggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan, 

mengukur, dan membuat kesimpulan dan sebagainya Oemar Hamalik 

(2001:219). 

  Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa metode inkuiri adalah suatu cara menyampaikan pelajaran yang 

meletakkan dan mengembangkan cara berfikir ilmiah dimana siswa 

mengasimilasi suatu konsep atau prinsip, misalnya mengamati, 

menggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, dan membuat 

kesimpulan. Langkah-langkah pelaksanaan metode inkuiri yang dilakukan 

oleh guru dalam proses kegiatan belajar mengajar adalah sebagai berikut : 

a) Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai. 
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b) Guru menyampaikan sekilas gambaran materi yang akan dipelajari. 

c) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan diminta 

menentukanyang menjadi ketua kelompok, sekretaris dan anggota. 

d) Siswa secara berkelompok diminta mengeluarkan bahan dan alat yang 

diperlukan. 

e) Secara berkelompok siswa menganalisa, mendiskusikan, 

mengidentifikasi dan mengklasifikasikan . 

f) Siswa diminta membuka materi untuk dibaca dan mencari informasi 

tentang konsep yang sudah dianalisis. 

g) Siswa mengolah informasi dan menarik kesimpulan terhadap temuan 

berdasarkan fakta dan informasi yang didapat dari buku sumber dengan 

menulisnya di lembar dikusi 

h) Secara perwakilan siswa mempresentasikan hasil analisnya didepan 

kelas. 

i) Guru memberikan respon dengan meluruskan dan memberikan 

penguatan tentang materi tersebut. 

j) Guru bersama dengan siswa membuat rangkuman. 

 

  Berdasarkan kajian teori dapat dirumuskan hipotesis tindakan 

dalam penelitian ini adalah melalui metode inkuiri dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA di kelas IV MI Manbaul 

Falah Gerit Cluwak Pati tahun 2013, melalui metode inkuiri dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA di kelas IV MI 

Manbaul Falah Gerit Cluwak Pati tahun 2013. 
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BAB III 

Metode Penelitian 

 

  Penelitian ini dilaksanakan di MI Manbaul Falah Desa Gerit 

Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati. Penelitian dilaksanakan pada semester 

1 tahun pelajaran 2013/2014 yang pelaksanaannya antara bulan Oktober 

sampai bulan Desember tahun 2013. Adapun tahapan kegiatan tersebut 

meliputi (a) Tahapan persiapan yang meliputi : identifikasi masalah, kajian 

pustaka, dan penyusunan proposal. (b) Tahap pelaksanaan yang meliputi : 

perencanaan tindakan,  implementasi tindakan, observasi, evaluasi dan 

refleksi. (c) Tahap penyelesaian meliputi : penyusunan kerangka laporan, 

penulisan laporan, revisi laporan, penggandaan dan penjilidan laporan, dan 

terakhir penyerahan laporan. 

  Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV MI 

Manbaul Falah Gerit Cluwak Pati Tahun 2013. Objek penelitian ini adalah 

motivasi dan hasil belajar IPA di kelas IV MI Manbaul Falah Gerit Cluwak 

Pati Tahun 2013. Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 2 siklus, setiap 

siklus dilakukan satu tatap muka sesuai dengan perubahan yang dicapai 

melalui 4 tahap yaitu: tahap perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

Jenis data dalam penelitian ini adalah dalam bentuk kualitatif, yang terdiri 

dari data tentang pelaksanaan pembelajaran, data tentang motivasi siswa 

dalam kegiatan belajar mengajar , data siswa tentang hasil belajar.   

  Menurut suharsimi Arikunto (2006:114) Sumber data dalam 

penelitian adalah subjek dimana data diperoleh. Sumber data yang diperoleh 

dari penelitian ini meliputi  dari  siswa dan  guru. 

  Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara tes, 

observasi dan dokumentasi. Teknik validitas data adalah untuk mengetahui 

kebenaran data yang diterima. Setiap informasi uang akan dipakai sebagai 

data penelitian harus diuji dan diperiksa validiatsnya, sehingga data tersebut 

dapat dipertanggungjawabkan. Teknik pengujian ini diproses dengan 

trianggulasi sumber. Trianggulasi ini merupakan teknik pengumpulan data 
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yang sejenis dari berbagai sumber data yang berbeda, maksudnya data 

tersebut dilakukan recek kebenarannya dari sumber lain yang dianggap 

paham dengan data. (rubino, R. & Saring M. :2008:60). 

  Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah teknik analisis 

kualitatif yang salah satu modelnya adalah teknik analisis interaktif yang 

dikembangkan oleh Miles Huberman (1984) dalam Kunandar (2011:102) 

Analisis ini terdiri dari 3 komponen yaitu penyajian data, reduksi data dan 

penarikan kesimpulan.  

  Penerapan metode demonstrasi dinyatakan berhasil apabila dapat 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa : 

a. 85% atau lebih dari jumlah siswa mempunyai Hasrat keinginan, 

dorongan dan penghargaan dalam belajar, dalam pembelajaran 

menggunakan metode inkuiri. 

b. 85% atau lebih siswa mendapat nilai diatas KKM. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

Letak Geografis MI Manbaul Falah  terletak di desa Gerit RT 04 RW 

03, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati. Kondisi geografis di desa gerit 

adalah pegunungan. yang cukup jauh dari kota kecamatan. Jumlah siswa MI 

Manbaul Falah adalah 115 siswa, dari kelas I sampai kelas VI, dengan 

jumlah guru 13 orang yang terdiri 10 guru tetap dan 3 orang guru tidak 

tetap.   

Berdasarkan hasil observasi awal yang sudah dilakukan pada saat 

pembelajaran IPA, siswa kurang memiliki hasrat atau keinginan dalam 

belajar dan kurang memiliki dorongan untuk melaksanakan tugas yang 

diberikan dan sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan test.  

  Berdasarkan hasil refleksi awal tersebut  terbukti dari 16 siswa 

hanya 8 anak (50%) siswa yang aktif dalam pembelajaran dan hasil dari 

evaluasi belajarnya juga dari 16 siswa hanya 8 anak (50%) siswa yang 

mencapai target diatas kriteria ketuntasan minimal.  

 Pelaksanaan Penelitian pada siklus I dilakukan pada tanggal 13 

November 2013, pembelajaran dilaksanakan dengan pedoman Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) selama 2 jam pelajaran (70 menit). Pada 

siklus ini, peneliti menyiapkan materi pelajaran IPA dengan kompetensi 

dasar. Dari hasil observasi, diketahui bahwa motivasi belajar dan  hasil 

belajar IPA masih rendah.  Pelaksanaan Tindakan pada siklus I 

pelaksanaan tindakan dilaksanakan sesuai Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang disusun oleh peneliti. Observasi dilakukan pada 

saat proses pembelajaran berlangsung. Pada tahap observasi ini, yang 

mengamati adalah guru wali kelas IV yaitu ibu Siti Jumi’atin Kholisoh, 

S.Pd.I. Kegiatan observasi dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung 

dengan menggunakan lembar pedoman observasi. Melalui data observasi 
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ini maka dapat diketahui tingkat motivasi belajar siswa dan kelebihan, 

kekurangan, hambatan guru dalam kegiatan pembelajaran, sehingga 

dengan hambatan dan kekurangan  tersebut proses pembelajaran dapat 

ditingkatkan, dan kelebihan dapat dipertahankan pada siklus ke II. Pada 

siklus  I motivasi belajar sebanyak 2 siswa mempunyai motivasi tinggi 

dengan persentase 12,5%, sebanyak 7 siswa mempunyai motivasi sedang 

dengan persentase 43,75%, 6 siswa  memiliki motivasi  cukup rendah 

dengan persentase 37,5% dan 1 siswa memiliki motivasi rendah dengan 

persentase 6,25%. Adapun hasil belajar sebanyak 11 siswa telah 

memenuhi batas ketercapaian KKM (72) sehingga didapat presentase 

pencapaian KKM hasil belajar 68,75%, namun masih ada 5 siswa atau 

31,25% siswa belum mencapai KKM. 

 Pelaksanaan penelitian tindakan kelas siklus II dilakukan pada 

tanggal 20 Nopember 2013. Pada siklus II ini guru meningkatkan kinerja, 

bimbingan dan pengorganisasian kelas sehingga pembelajaran pada siklus 

II lebih maksimal. Langkah-langkah pembelajaran pada siklus II tidak jauh 

berbeda dengan pembelajaran siklus I. Pelaksanaannya tetap mengacu 

pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat. Berdasarkan 

hasil observasi yang dilakukan pada siklus II, Motivasi belajar siswa 

meningkat dengan terlihat pada rasa tertarik siswa pada pembelajaran 

tinggi, keinginan belajar yang kuat dan tingginya dorongan mengerjakan 

tugas dalam diskusi serta semangat dalam mengerjakan evaluasi. Dan 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan kegiatan pembelajaran pada siklus I. Pada siklus II 

ini guru dinilai cukup berhasil dalam melakukan kegiatan pembelajaran 

IPA menggunakan metode inkuiri. Kekurangan yang ditemukan pada 

siklus I sudah dapat diatasi pada siklus II. Hal ini dapat dilihat dari adanya 

peningkatan motivasi siswa selama pembelajaran dan meningkatnya nilai 

hasil belajar siswa. Pelaksanaan siklus II sebanyak 10 siswa mempunyai 

motivasi tinggi dengan persentase 62,5%, sebanyak 5 siswa mempunyai 

motivasi sedang dengan presentase 31,25% dan sebanyak 1 siswa 
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memiliki motivasi cukup rendah 6,25%. Adapun hasil belajar sebanyak 15 

siswa telah memenuhi batas ketercapaian KKM (72) sehingga didapat 

presentase pencapaian KKM hasil belajar 93,75%, namun masih ada 1 

siswa dengan presentase 6,25% siswa belum mencapai KKM.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

 Metode inkuiri adalah suatu cara menyampaikan pelajaran dengan 

penelaahan sesuatu yang bersifat mencari secara kritis, analisis, dan 

argumentative (ilmiah) dengan menggunakan langkah-langkah tertentu 

menuju kesimpulan. Metode ini  memberikan perhatian dalam mendorong 

diri siswa mengembangkan masalah dan mengembangkan cara berfikir 

ilmiah. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di MI Manbaul 

Falah Gerit Cluwak Pati menunjukkan bahwa : 

1. Metode inkuiri dapat meningkatkan motivasi belajar IPA dan hasil 

belajar IPA. Berdasarkan hasil penelitian dari hasil refleksi awal, 

siklus I dan siklus II mengalami peningkatan persentase, yaitu hasil 

pengamatan awal hanya ada 5 siswa yang memiliki motivasi sedang 

dengan persentase 31,25%,  sebanyak 2 siswa mempunyai motivasi 

cukup rendah, sebanyak 9 siswa mempunyai motivasi rendah dengan 

persentase 56,25%,. Pada siklus  I motivasi belajar sebanyak 2 siswa 

mempunyai motivasi tinggi dengan persentase 12,5%, sebanyak 7 

siswa mempunyai motivasi sedang dengan persentase 43,75%, 6 siswa  

memiliki motivasi  cukup rendah dengan persentase 37,5% dan 1 siswa 

memiliki motivasi rendah dengan persentase 6,25%. pelaksanaan 

siklus II sebanyak 10 siswa mempunyai motivasi tinggi dengan 

persentase 62,5%, sebanyak 5 siswa mempunyai motivasi sedang 

dengan presentase 31,25% dan sebanyak 1 siswa memiliki motivasi 

cukup rendah 6,25%.  

2. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA pada siswa kelas IV MI 

Manbaul Falah Gerit dengan menggunakan metode inkuiri mengalami 

peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian 

tindakan kelas (PTK) yaitu refleksi awal, siklus I dan siklus II 

mengalami peningkatan. Pada refleksi awal diperoleh hasil belajar 
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sebanyak 8 siswa telah memenuhi batas ketercapaian KKM (72) atau 

didapat presentase pencapaian KKM hasil belajar 50%, namun masih 

ada 8 siswa atau 50% siswa belum mencapai KKM. Pada siklus I 

diperoleh hasil belajar sebanyak 11 siswa telah memenuhi batas 

ketercapaian KKM (72) sehingga didapat presentase pencapaian KKM 

hasil belajar 68,75%, namun masih ada 5 siswa atau 31,25% siswa 

belum mencapai KKM. Pada siklus II diperoleh hasil belajar sebanyak 

15 siswa telah memenuhi batas ketercapaian KKM (72) sehingga 

didapat presentase pencapaian KKM hasil belajar 93,75%, namun 

masih ada 1 siswa dengan presentase 6,25% siswa belum mencapai 

KKM.  

 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah 

dilaksanakan dalam usaha untuk meningkatkan motivasi belajar dan 

hasil belajar siswa dikelas melalui metode inkuiri, maka diajukan 

sejumlah saran bagi guru sebagai bahan masukan guru untuk memilih 

pendekatan dan metode pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran, 

guru perlu memperbanyak aktivitas langsung bagi siswa, dengan 

menemukan sendiri pengetahuan hal ini dapat membantu siswa dalam 

mengembangkan bepikir ilmiah. Bagi Siswa diharapkan lebih 

mengembangkan berpikir ilmiah dengan menganalisis hal-hal yang ada 

dilingkungan sekitar sehingga siswa akan menemukan pengetahuan 

sendiri hal ini akan lebih membekas dalam diri siswa dan 

mengembangkan siswa berpikir kreatif. Bagi peneliti berikutnya yang 

tertarik pada masalah yang serupa, hendaknya lebih mengembangkan 

penelitian ini dengan melakukan perbandingan metode yang lebih 

variatif dan inovatif, sehingga motivasi belajar dan hasil belajar siswa 

dapat lebih meningkat melalui berbagai metode yang tepat. 
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