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PENERAPAN METODE INQUIRY PADA PEMBELAJARAN BAHASA 

INDONESIA SISWA DI KELAS VIII SMP NEGERI 3 KARTASURA 

 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini mengetahui penerapam metode inkuiri pada pembelajaran siswa 

di kelas dan mengetahui pengaruh hasil belajar siswa melalui metode pembelajaran 

inkuiri. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan  metode deskriptif. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi,  kajian 

dokumen, wawancara, dan tes. Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan 

metode inkuiri pada pembelajaran Teks Iklan, diperoleh hasil bahwa ada pengaruh 

pada pembelajaran Teks Iklan. Dari hasil belajar siswa rata-rata dapat mencapai nilai 

yang tinggi serta hasil dari angket yang telah disebarkan setelah pembelajaran 

menunjukkan bahwa banyak siswa yang sangat setuju jika metode Inkuiri diterapkan 

dalam belajar mengajar, siswa merasa senang dan mengalami peningkatan nilai. 

Dengan metode inkuiri siswa lebih mudah memahami materi teks iklan. 

 

Kata Kunci: metode inkuiri, pembelajaran bahasa indonesia, teks iklan. 

 

Abstract 

This research is aimed to examines the use of inquiry methods to students learning 

process in the class and to find out the influence of the student's learning outcomes 

through inquiry learning methods. The type of this research is descriptive qualitative 

research. The data were collected through observation, document analysis, interviews 

and tests. Based on the research results on the application of inquiry methods in 

learning Ad texts, the results shows there is an influence on learning Ad texts. 

According to the student's learning outcomes, they average can achieve high grades 

and the results of the quesstionnaire that has been spread after the learning process 

shows that many students are strongly agree if the inquiry methods is applied in the 

teaching learning process, the students are happy and the grades are increased. By the 

inquiry methods, students more easy understanding the Ad texts material. 

 

Keywords: inquiry methods, indonesian language learning, ad texts. 

1. PENDAHULUAN 

Pembelajaran suatu proses interaksi antara komponen-komponen sistem 

pembelajaran. Kata pengajaran mengandung makna bahwa kegiatan atau prosesnya 

hanya ada di dalam konteks pengajar dan pembelajar di kelas secara formal. Kegiatan 

pembelajaran bagian yang paling penting dalam implementasi kurikulum. Untuk 

mengetahui efektifitas dan efisiensi pembelajaran, dapat diketahui melalui kegiatan 

pembelajaran. Oleh karena itu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut 
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seorang pengajar mengetahui bagaimana membuat kegiatan pembelajaran berjalan 

dengan baik dan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara efektif dan efisien diperlukan adanya suatu inovasi untuk 

mengembangkan metode pembelajaran yang dilakukan oleh pengajar.  

Rendahnya tingkat motivasi belajar siswa seperti kemampuan berpikir kritis 

karena kurang adanya inovasi dalam pemilihan metode pembelajaran. Metode 

pembelajaran dapat mempengaruhi situasi dan kondisi pembelajaran. Proses 

pembelajaran dapat mempengaruhi tingkat motivasi belajar siswa. Motivasi belajar 

siswa akan berpengaruh pada hasil belajar. Metode suatu cara yang dipergunakan 

oleh guru untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Metode sangat diperlukan 

oleh guru dan pengunaannya bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai 

setelah pengajaran berakhir. Seorang guru tidak akan dapat melaksanakan tugasnya 

bila tidak menguasai metode untuk mengajar. Metode pembelajaran merupakan 

sarana interaksi anatara guru dengan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Metode 

yang digunakan untuk mengajar yang baik harus mampu membawa siswa untuk 

mencapai tujuan yang akan dicapai. Maka siswa harus diberi kesempatan untuk 

mengembangkan kemampuan yang dimilikinya dalam berbagai kegiatan. 

Pembelajaran dengan menggunakan metode Inkuiri ini akan membawa 

dampak baik untuk hasil belajar siswa, karena metode pembelajaran ini memberikan 

kesempatan yang luas bagi siswa untuk mencari dan menemukan sendiri apa yang 

ingin diketahui melalui pengamatannya. Selain itu pembelajaran dengan metode 

Inkuiri mampu meningkatkan intelektual siswa karena mereka dapat mencari dan 

menemukan sendiri konsep-konsep ilmu pengetahuan yang mereka butuhkan. 

Melalui metode ini siswa belajar bukan dengan cara mengingat dan menghafalkan 

materi yang telah diterangkan oleh guru, melainkan hasil dari mencari dan 

menemukan, sehingga apa yang mereka peroleh lebih ,mudah tertanam dalam pikiran 

mereka. 

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui peningkatan 

kemampuan berpikir kritis siswa dengan pendekatan inkuiri dalam pembelajaran 
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bahasa Indonesia serta mengetahui respon siswa dalam pembelajaran dengan metode 

inkuiri. Pengembangan metode pembelajaran yang tepat bertujuan untuk menciptakan 

kondisi pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat belajar secara aktif dan 

menyenangkan sehingga siswa dapat meraih hasil belajar dan prestasi yang optimal. 

2. METODE  

Pendekatan menggukan pendekatan saintifik, yaitu penelitian kolaborasi antara guru 

dan peneliti untuk menerapkan metode pembelajaran dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas VIII D tahun 

pelajaran 2019/2020. Sugiyono (dalam Siswanto, 2017: 53) menyatakan bahwa 

penelitian kualitatif mempergunakan metode argumentasi sebagai metode utama 

untuk menarik simpulan penelitian. Metode penelitian kualitatif menggunakan teknik 

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi. Sumber data berasal dari informasi guru dan siswa dalam pembelajaran 

berlangsung yang meliputi peristiwa, informasi, dan dokumen atau arsip. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN    

3.1 Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran inkuiri 

Terdapat beberapa langkah yang dapat diperhatikan dalam proses pembelajaran 

inkuiri: 

3.1.1 Orientasi 

Langkah orientasi adalah langkah untuk membina suasana pembelajaran yang 

responsif. Pada langkah ini guru diharapkan dapat mengondisikan siswa agar 

siap melaksanakan proses pembelajaran. Pada langkah ini guru merangsang 

dan mengajak siswa untuk berpikir menggunakan kemampuannya untuk 

memecahkan suatu masalah. 
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3.1.2  Merumuskan masalah 

Merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa pada suatu 

persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disampaikan oleh guru 

haruslah dapat menantang siswa untuk memecahkan teka-teki tersebut 

sehingga mendorong siswa mencari jawaban yang tepat. Permasalahan tersebut 

dapat berupa tugas mengidentifikasi teks iklan. 

3.1.3 Merumuskan hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang 

dikaji. Salah satu cara guru untuk mengembangkan kemampuan siswa adalah 

dengan cara mengajukan pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk dapat 

merumuskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Guru membantu 

dan mendorong siswa melakukan kegiatan belajar untuk mencari informasi 

berkaitan dengan permasalahan yang diajukan. 

3.1.4 Mengumpulkan data 

Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan 

untuk menguji hipotesis yang diajukan. Proses pengumpulan data 

membutuhkan kemampuan dan ketekunan siswa dalam berpikir. Dalam 

metode inkuiri, mengumpulkan data adalah proses mental yang sangat penting 

untuk mengembangkan intelektual. Pada langkah ini tugas dan peran guru 

memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa yang dapat mendorong 

siswa untuk berpikir dan mencari informasi yang dibutuhkan.  

3.1.5 Merumuskan kesimpulan 

Merumuskan kesimpulan ini merupakan langkah bagian akhir dari suatu 

kegiatan yang diverifikasi selama pembelajaran berlangsung. Setelah siswa 

mendapatkan pemahaman dari materi yang diberikan oleh guru dengan siswa 

diberikan tugas untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman yang diperoleh, 

kemudian di tahap akhir ini guru mengajak siswa untuk menarik kesimpulan 

dari awal hingga akhir yang telah di ajarkan oleh guru. Menarik kesimpulan 
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menguji pengetahuan dan daya tangkap siswa mendapatkan pemahaman materi 

melalui metode inkuiri. 

3.2 Analisis Data Angket 

Tabel 1. Saya lebih mudah memahami pelajaran yang di sampaikan guru dengan 

menggunakan metode inkuiri 

Kriteria Nilai (Skor) Banyaknya Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 16 50% 

Setuju 15 47% 

Tidak setuju 1 3% 

Sangat Tidak Setuju - 0 

 

Dari keterangan tabel di atas menunjukkan bahwa siswa yang memilih sangat setuju 

sejumlah 16 orang dengan persentase 50% , dan setuju sejumlah 15 orang dengan 

persentase  47% , sedangkan siswa yang tidak setuju hanya 1 orang saja dengan 

persentase 3% dan sangat tidak setuju 0. Dapat disimpulkan bahwa siswa lebih 

mudah memahami pelajaran yang di sampaikan guru dengan menggunakan metode 

inkuiri. Karena dengan metode inkuiri ini siswa dapat ikut terlibat langsung dan 

berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Siswa benar-benar paham mengenai materi 

sebab mereka lah yang menjawab dan memecahkan masalah serta siswa juga dituntut 

untuk berani mengemukakan pendapat mereka. Jadi dengan metode inkuiri ini guru 

tidak lagi memberikan jawaban namun siswa lah yang menemukan jawaban sendiri, 

sehingga apa yang telah mereka peroleh lebih mudah untuk dipahami sebab semua itu 

hasil dari pemikiran siswa sendiri.  

Tabel 2. Metode inkuiri membuat saya lebih aktif dalam proses pembelajaran 

Kriteria Nilai (Skor) Banyaknya Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 21 66% 

Setuju 10 31% 

Tidak setuju 1 3% 

Sangat Tidak Setuju - 0 
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Dari keterangan tabel di atas menunjukkan bahwa siswa yang memilih sangat 

setuju sebanyak 21 orang dengan persentase 66%, dan 10 orang yang memilih setuju 

dengan persentase 31%, sedangkan siswa yang memilih tidak setuju hanya 1 orang 

dengan persentase 3% dan sangat tidak setuju 0. Dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa banyak siswa yang memilih sangat setuju. Siswa lebih aktif 

dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode inkuiri karena dalam 

pembelajaran ini guru hanya menjadi fasilitator yang membimbing siswa untuk 

menemukan permasalahan yang diberikan. Siswa dituntut untuk lebih aktif untuk 

berpikir  secara kritis dan logis serta mengemukakan suatu pendapat dan 

mengembangkan keterampilan. Saat pembelajaran berlangsung guru mengarahkan 

siswa untuk berlatih berpikir secara mandiri, siswa mengemukakan pendapat 

kemudian guru menuliskan di papan tulis setelah terkumpul banyak jawaban dari 

siswa kemudian guru menyuruh beberapa siswa untuk menyimpulkan jawaban 

tersebut. 

Tabel 3. Setelah kegiatan metode inkuiri belajar bahasa Indonesia lebih 

menyenangkan 

Kriteria Nilai (Skor) Banyaknya Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 4 13% 

Setuju 26 81% 

Tidak setuju 2 6% 

Sangat Tidak Setuju - 0 

 

Dari keterangan tabel di atas menunjukkan bahwa siswa yang memilih sangat 

setuju sebanyak 4 orang dengan persentase 13%, dan 26 orang yang memilih setuju 

dengan persentase 81%, sedangkan siswa yang memilih tidak setuju hanya 1 orang 

dengan persentase 3% dan sangat tidak setuju 0. Dari keseluruhan hasil jawaban 

siswa dapat disimpulkan bahwa banyak siswa yang lebih memilih jawaban setuju 

dengan jumlah 26 orang. Mereka merasa setelah kegiatan metode inkuiri belajar 

bahasa Indonesia lebih menyenangkan karena sebelumnya guru hanya menggunakan 
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metode ceramah sehingga membuat siswa mengantuk, dengan adanya metode inkuiri 

ini siswa ikut berperan aktif dalam pembelajaran. Guru juga memberikan media yang 

menarik perhatian siswa sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. 

Tabel 4. Pembelajaran dengan inkuiri menjadikan hasil belajar siswa lebih tinggi dari 

hasil belajar sebelumnya 

Kriteria Nilai (Skor) Banyaknya Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 10 31% 

Setuju 19 60% 

Tidak setuju 1 3% 

Sangat Tidak Setuju 2 6% 

  

Dari keterangan tabel di atas menunjukkan bahwa siswa yang memilih sangat 

setuju sebanyak 10 orang dengan persentase 31%, dan 19 orang yang memilih setuju 

dengan persentase 60%, sedangkan siswa yang memilih tidak setuju hanya 1 orang 

dengan persentase 3% dan sangat tidak setuju 0.  Dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa Pembelajaran dengan inkuiri menjadikan hasil belajar siswa lebih 

tinggi dari hasil belajar sebelumnya karena dalam pembelajaran siswa dilatih untuk 

dapat memahami dan menemukan jawaban sendiri dari pengetahuan mereka serta 

mengembangkan keterampilan mereka. Sehingga siswa lebih mudah menangkap 

mengenai materi yang dibahas dan pada saat diberikan soal oleh guru siswa tidak 

bingung lagi. 

Tabel 5. Setelah kegiatan pembelajaran, materi lebih mudah di simpulkan 

Kriteria Nilai (Skor) Banyaknya Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 17 53% 

Setuju 13 41% 

Tidak setuju 2 6% 

Sangat Tidak Setuju - 0 
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Dari keterangan tabel di atas menunjukkan bahwa siswa yang memilih sangat 

setuju sebanyak 17 orang dengan persentase 53%, dan 13 orang yang memilih setuju 

dengan persentase 41%, sedangkan siswa yang memilih tidak setuju 2 orang dengan 

persentase 6% dan sangat tidak setuju 0. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa 

setelah kegiatan pembelajaran materi lebih mudah di simpulkan karena dari awal 

hingga akhir pembelajaran siswa aktif untuk menemukan dan memecahkan suatu 

permasalahan yan g diberikan oleh guru. Siswa juga dituntut untuk dapat memahami 

dengan kemampuan mereka. Jadi pada akhir pembelajaran siswa lebih mudah untuk 

menyimpulkannya dengan pengetahuan dan kemampuan mereka. 

Tabel 6. Pembelajaran dengan metode inkuiri melatih saya untuk bisa mengemukakan 

pendapat 

Kriteria Nilai (Skor) Banyaknya Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 23 72% 

Setuju 7 22% 

Tidak setuju 2 6% 

Sangat Tidak Setuju - 0 

 

Dari keterangan tabel di atas menunjukkan bahwa siswa yang memilih sangat 

setuju sebanyak 23 orang dengan persentase 72%, dan 7 orang yang memilih setuju 

dengan persentase 22%, sedangkan siswa yang memilih tidak setuju 2 orang dengan 

persentase 6% dan sangat tidak setuju 0. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran dengan metode inkuiri melatih siswa untuk bisa mengemukakan 

pendapat mereka karena guru melatih siswa untuk berpikir secara mandiri dan 

menjawab persoalan yang diberikan. Guru hanya membantu mengarahklan siswa 

namun tidak memberikan jawaban langsung. Jadi siswa dituntut untuk berpartisipasi 

dengan m engemukakan pendapat mereka mengenai pemahaman yang telah 

diperoleh. 
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Tabel 7.  Saya senang berdiskusi kelompok saat belajar 

Kriteria Nilai (Skor) Banyaknya Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 20 63% 

Setuju 12 37% 

Tidak setuju - 0 

Sangat Tidak Setuju - 0 

 

Dari keterangan tabel di atas menunjukkan bahwa siswa yang memilih sangat 

setuju sebanyak 20 orang dengan persentase 63%, dan 12 orang yang memilih setuju 

dengan persentase 37%, sedangkan siswa yang memilih tidak setuju dan sangat tidak 

setuju 0. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak siswa yang memilih 

sangat setuju dari pernyataan saya senang berdiskusi kelompok saat belajar karena 

berdiskusi kelompok bentuk dari proses bertukar pikiran yang teratur dan terarah. 

Artinya terdapat suatu masalah yang akan dibicarakan dan kemudian digunakan 

sebagai bahan diskusi dan terdapat hasil yang diperoleh dari adanya proses diskusi 

tersebut. Diskusi merupakan suatu interaksi antara 2 orang atau lebih. Siswa sangat 

setuju karena kegiatan diskusi ini memiliki tujuan untuk mendapatkan suatu 

pengertian, kesepakatan, serta keputusan bersama tentang permasalahan yang 

dibahas. Dalam diskusi juga melatih siswa agar tertanam sifat tanggung jawab. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan dalam satu hari Penerapan Metode 

Inkuiri pada Pembelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 

Kartasura dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan Metode Inkuiri dapat 

meningkatkan siswa dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia khusunya materi teks 

iklan. Hal ini terbukti bahwa dengan penelitian yang dilaksanakan dalam waktu satu 

hari mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Banyak siswa yang telah mendapatkan 

nilai di atas KKM. Dengan menggunakan metode Inkuiri aktivitas siswa dikelas 

sangat aktif dari bertanya, menjawab pertanyaan, diskusi dan mengeluarkan pendapat. 
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Dapat di simpulkan bahwa pemilihan dan penerapan metode yang tepat sangat 

penting dan akan berpengaruh pada pemahaman siswa serta melatih siswa untuk 

berpikir secara mandiri. Khususnya pada materi teks iklan sangatlah cocok dengan 

metode Inkuiri karena siswa dilatih untuk dapat berpikir secara kritis, logis dan 

sistematis. 
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