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 Dalam keseluruhan pendidikan, kegiatan belajar mengajar merupakan 

kegiatan pokok. Berhasil atau tidaknya suatu proses pendidikan sangat 

dipengaruhi oleh pembelajaran yang berlangsung. Namun realita yang terjadi 

di MI Kanzul Huda Gundik Slahung khususnya kelas IV pada mata pelajaran 

IPA hasil belajar peserta didik masih kurang maksimal. Hal ini disebabkan 

karena pembelajaran IPA tidak dikemas dengan strategi yang menarik dan 

menyenangkan. Guru sering kali menyampaikan materi dengan ceramah 

sehingga pembelajaran IPA cenderung membosankan dan kurang menarik 

minat para siswa. Maka melihat kenyataan yang demikian, perlu adanya 

alternative dalam melakukan proses pembelajaran diantaranya menerapkan 

model pembelajaran dan media yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Model pembelajaran itu adalah inkuiri dan media gambar, dimana model dan 

media ini mampu meningkatkan keberanian siswa dalam melakukan 

presentasi, melatih siswa dalam berdiskusi, aktif dalam kelas serta 

penggunaan media gambar yang disajikan berdasarkan materi pelajaran. 

 Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tindakan kelas ini adalah 

untuk mengetahui keaktifan dan hasil belajar siswa-siswi kelas IV MI Kanzul 

Huda Gundik pada mat pelajaran IPA dengan menerapkanmodel 

pembelajaran inkuiri dengan media gambar. 

 Dalam mengungkap masalah diatas peneliti dalam penelitian ini 

menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan penelitian di 

kelas IV MI Kanzul Huda yang mencakup 2 siklus dalam tiap siklusnya 

mencakup 4 langkah yaitu: perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 

 Dari hasil analisa data yang ditemukan bahwa penerapan model inkuiri 

dengan media gambar pada mata pelajaran IPA dengan pokok bahasan 

Perubahan Kenampakan Bumi dan Langit di MI Kanzul Huda Gundik yakni 

prosentase keaktifan siswa pada siklus I dengan kategori tinggi sebesar 

26,1%, sedang 52,2%, rendah 21,7%, siklus II tinggi 39,13%, sedang 60,87%, 

rendah 0. Hasil belajar siswa dengan prosentase siklus I sebesar 78,3%, siklus 

II 100%. 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memiliki suatu peran yang sangat penting dalam 

membentuk generasi muda penerus bangsa yang berkemampuan cerdas dan 

handal dalam pelaksanaan pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Kualitas pendidikan harus dilakukan secara terus menerus. Dalam arti 

sederhana pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina 

kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan budayanya. 

Pendidikan dapat dimaknai sebagai proses mengubah tingkah laku anak agar 

menjadi manusia yang mampu hidup mandiri dan sebagai anggota masyarakat 

dalam lingkungan alam sekitar dimana individu itu berada.
1
 

Pendidikan sekolah merupakan amanah untuk mengembangkan 

sumber daya manusia yang dilakukan secara sitematis, praktis, dan 

berjenjang. Dalam pelaksanaannya mengajar disekolah, guru memiliki 

peranan penting demi tercapainya proses belajar yang baik, sehubungan 

dengan peranan ini guru dituntut mempunyai kompetensi dalam hal 

pengajaran disekolah. Kurangnya kompetensi dalam mengajar menyebabkan 

peserta didik kurang senang dengan pelajaran dan mengakibatkan hasil belajar 

                                                           
1
Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),1. 
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serta pengetahuan peserta didik akan rendah. Untuk mengatasi hal tersebut, 

maka diperlukan proses pembelajaran yang efektif.
2
 

Bambang mengatakan bahwa pembelajaran adalah usaha-usaha 

terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses 

belajar dalam diri peserta didik. Pembelajaran disebut juga kegiatan 

pembelajaran (instruksional) adalah usaha mengelola lingkungan dengan 

sengaja agar seseorang membentuk diri secara positif dalam kondisi tertentu.
3
 

Belajar sebagai suatu perubahan di dalam kepribadian yang 

menyatakan diri sebagai suatu pola baru dari reaksi berupa kecakapan sikap, 

kebiasaan kepribadian atau suatu pengertian.
4
 

Penjelasan ini menunjukkan bahwa pembelajaran adalah usaha yang 

dilakukan pendidikan dengan mengajarkan peserta didik suatu proses belajar 

untuk membentuk diri peserta didik. Pembelajaran merupakan proses yang 

dialami individu dalam merubah sikap dan pengetahuan tentang suatu 

kehidupan.
5
 

Salah satu mata pelajaran pokok dalam kurikulum pendidikan 

Indonesia termasuk pada jenjang sekolah dasar adalah mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA). Banyak sekali faktor yang menjadi hambatan dan 

kendala dalam terselenggaranya pembelajaran IPA yang bermakna bagi 

                                                           
2
 Ibid, 3-5. 

3
Bambang Warsita, Teknologi Pembelajaran Landasan & Aplikasinya (Jakarta: Rineka Cipta, 

2008), 85. 
4
 Yuberti, Teori Pembelajaran dan Pengembangan Bahan Ajar dalam Pendidikan (Lampung: 

Anugrah Utama Raharja, 2014), 2. 
5
 Ibid, 6. 



peserta didik sekolah dasar. Padahal pendidikan dasar merupakan fondasi 

awal bagi peserta didik dan memiliki pengaruh yang besar terhadap 

keberlanjutan proses pendidikan peserta didik pada jenjang berikutnya. 

Kenyataannya pada saat ini, justru ditemukan banyak sekali kendala pada 

pendidikan tingkat dasar untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang 

bermakna bagi peserta didiknya. Pembelajaran selama ini masih bersifat 

teacher centered dalam arti guru tidak memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk membangun pengetahuannya sendiri, sehingga 

pembelajaran menjadi membosankan karena peserta didik tidak dianjurkan 

untuk memecahkan masalah sendiri, menyampaikan pendapat atau 

menanggapi jawaban dari guru atau teman lainnya. Hal seperti ini membuat 

peserta didik di sekolah dasar cenderung pasif dan tidak memiliki 

keterbatasan dalam belajar.
6
 

Berdasarkan pra survey dan wawancara yang dilakukan peneliti 

dengan guru mata pelajaran kelas IV di MI Kanzul Huda Gundik Slahung 

yaitu Ibu Kholif, S.Pd dikemukakan bahwa nilai peserta didik rendah 

dikarenakan hasil belajar peserta didik tentang materi perubahan kemampakan 

bumi dan langit pada pembelajaran IPA yang kurang.
7
 

                                                           
6
 Ahmad susanto, Teori belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar (Jakarta: Kencana, 

2013), 168. 
7
 Dari observasi dan wawancara dengan Ibu Kholif, S.Pd, di MI Kanzul Huda Gundik 

Slahung pada tanggal 16 Desember 2017, pukul 08.00 WIB. 



Mengenai proses pembelajaran IPA kelas IV di MI Kanzul Huda 

Gundik Sahung Ponorogo, guru masih menggunakan metode ceramah. Hal ini 

berarti proses pembelajaran berpusat pada guru, sehingga peserta didik 

menjadi pasif karena hanya berlangsung komunikasi satu arah. Ini 

mempengaruhi rendahnya hasil belajar peserta didik mengenai materi yang 

disampaikan oleh guru. Melihat kondisi tersebut, maka dibutuhkan model 

pembelajaran dengan media pembelajaran yang efektif dan inovatif dalam 

penyampaian materi pembelajaran IPA yang menyenangkan, sehingga dapat 

mencapai ketuntasan belajar yang maksimal. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis 

merasa sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk karya tulis 

ilmiah (skipsi) dengan judul “PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 

INKUIRI DENGAN MEDIA GAMBARUNTUK MENINGKATKAN 

KEAKTIFAN DAN HASIL BELAJAR SISWA MATA PELAJARAN IPA 

POKOK BAHASAN PERUBAHAN KENAMPAKAN BUMI DAN 

LANGIT KELAS IV DI MI KANZUL HUDA GUNDIK, SLAHUNG, 

PONOROGO TAHUN AJARAN 2017/2018” 

 

 

 

 

 



B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka dapat 

di identifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran IPA siswa kelas IV MI 

Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo. 

2. Minat dan keaktifan siswa yang rendah terhadap materi pelajaran IPA 

siswa kelas IV MI Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo. 

3. Media yang digunakan kurang mendukung atau menarik, karena dalam 

kegiatan pembelajaran guru hanya berceramah. 

Untuk menghindari terjadinya penyimpanan terhadap pembahasan objek 

penelitian sebagaimana tujuan awal penelitian ini, perlu diadakan pembatasan 

terhadap ruang lingkup penelitian. Adapun pembatasan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri dengan Media 

Gambar untuk Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Mata Pelajaran IPA 

pokok bahasan Perubahan kenampakan Bumi dan Langit kelas IV di MI 

Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018” 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan berbagai 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah penerapan model pembelajaran inkuiri dengan media gambar 

dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas IV pada mata pelajaran IPA 



pokok bahasan perubahan kenampakan bumi dan langit di MI Kanzul 

Huda Gundik Slahung Ponorogo ? 

2. Apakah penerapan model pembelajaran inkuiri dengan media gambar 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran IPA 

pokok bahasan perubahan kenampakan bumi dan langit di MI Kanzul 

Huda Gundik Slahung Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan 

penelitian yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui keaktifan siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran inkuiri dengan media gambar pada mata pelajaran IPA 

pokok bahasan perubahan kenampakan bumi dan langit di MI Kanzul 

Huda Gundik Slahung Ponorogo kelas IV tahun pelajaran 2017/2018. 

2. Untuk mengetahui hasil belajar dengan menggunakan model 

pembelajaran inkuiri dengan media gambar pada mata pelajaran IPA 

pokok bahasan perubahan kenampakan bumi dan langit di MI Kanzul 

Huda Gundik Slahung Ponorogo kelas IV tahun pelajaran 2017/2018.  

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teori maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

 

 



1. Manfaat Teoritis:  

a. Membuktikan penerapan teori tentang pembelajaran IPA dengan 

menggunakan model pembelajaran inkuiri dengan media gambar. 

b. Meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa terhadap materi 

pelajaran khususnya IPA. 

2. Manfaat Praktis: 

Dengan diadakannya penelitian ini, sangat diharapkan mampu 

memberikan manfaat, antara lain: 

a. Bagi peneliti 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah dan 

memperluas wawasan pengetahuan serta mendapat pengalaman dalam 

mengadakan penelitian. Dan juga diharapkan dapat dijadikan kajian 

dan penunjang dalam pengembangan pengetahuan penelitian yang 

berkaitan dengan topik tersebut. 

b. Bagi siswa 

Untuk siswa diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar, 

kerjasama dalam memahami materi dan kecermatan dalam 

mengerjakan soal pada mata pelajaran IPA. 

c. Bagi guru 

Sedangkan untuk guru diharapkan dapat meningkatkan tingkat 

keprofesionalisme guru dalam pengelolaan proses pembelajaran. Serta 



dapat menambah pengetahuan dan wawasan guru akan pentingnya 

strategi yang efisien dalam proses pembelajaran. 

d. Bagi lembaga 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan bagi sekolah tersebut dalam mengambil 

langkah baik itu sikap maupun tindakan untuk meningkatkan prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA. Serta sebagai landasan bagi 

sekolah dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan pada penelitian tindakan kelas terdiri dari 

lima bab yang berisi: 

 Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian. Bab pertama ini dimaksudkan untuk 

memudahkan dalam memaparkan data. 

Bab kedua adalah kajian teori yang berisi tentang telaah penelitian 

terdahulu, landasan teori, kerangka berfikir, hipotesis penelitian. Bab ini 

dimaksud untuk memudahkan peneliti dalam menjawab hipotesis. 

Bab ketiga adalah metode penelitian, yang meliputi obyek Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK), setting PTK, vaeriabel yang diamati, prosedur PTK 

(Perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi). 



Bab ke empat adalah hasil penelitian tindakan kelas yang meliputi 

gambaran singkat lokasi penelitian, penjelasan per-siklus, proses analisis, dab 

data per-siklus, pembahasan. 

Bab ke lima merupakan bab terakhir dalam laporan ini berisi penutup 

meliputi: simpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI, 

KERANGKA BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu ada judul skripsi yang menulis 

tentang motivasi yang ditulis oleh: 

Ria Amalia Sholikhah memaparkan hasil penelitiannya pada skripsi 

berjudul Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa pada mata 

Pelajaran IPA melalui Penerapan Metode Eksperimen Kelas V SDN 1 Sedayu 

Tahun Ajaran 2013/2014. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penggunaan metode eksperimen dapat meningkatkan keaktifan dan hasil 

belajar siswa. Rata-rata keaktifan siswa secara keseluruhan pada siklus I 

sebesar 71,5%, setelah dilakukan perbaikan oleh guru dengan membagi 

kelompok sesuai hasil belajar siklus I, membagi tugas pada setiap anggota 

kelompok, memberikan waktu kepada siswa untuk menuliskan hasil 

percobaan pada buku tulisnya serta memberikan tugas kepada setiap 

kelompok untuk membuat pertanyaan kepada kelompok yang sedang 

presentasi dapat meningkatkan keaktifan siswa menjadi 81,7% pada siklus II. 

Hasil belajar siswa pra siklus sebesar 70,66, selanjutnya dengan menggunakan 

metode eksperimen yang melibatkan siswa untuk melakukan percobaan 

dengan bimbingan guru meningkat menjadi 72,28 pada siklus I, kemudian 

10 



guru melakukan perbaikan dengan membagi kelompok sesuai hasil belajar 

siklus I, membagi tugas pada setiap anggota kelompok, memberikan waktu 

kepada siswa untuk menuliskan hasil percobaan pada buku tulisnya serta 

memberikan tugas kepada setiap kelompok untuk membuat pertanyaan 

kepada kelompk yang sedang presentasi dapa meningkatkan hasil belajar pada 

siklus II sebesar 75,09.
8
 

Danik Sulistyaningrum memaparkan hasil penelitiannya pada skripsi 

yang berjudul Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Melalui Metode 

Pembelajaran Bamboo Dancing pada mata pelajaran Matematika siswa kelas 

V SD Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta Tahun Ajaran 2012/2013. Hasil 

penelitian menunjukkan adanya peningkatan keaktifan belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika. Dengan penerapan metode pembelajaran Bamboo 

Dancing pada pembelajaran matematika siswa kelas V SD Muhammadiyah 

10 Tipes Surakarta diketahui telah terjadi peningkatan rata-rata keaktifan 

belajar siswa pada akhir siklus II mencapai 82,62% dari kondisi awal sebesar 

54,05%. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya siswa yang 1. Memberikan 

pertanyaan sebelum tindakan sebesar 45,22% setelah tindakan menjadi 

92,82%, 2. Menjawab pertanyaan sebelum tindakan sebesar 64,26% setelah 

tindakan menjadi 88,06%, dan 3. Mengerjakan soal di depan kelas sebelum 

tindakan sebesar 16,66% setelah tindakan menjadi 99,96%. Dengan demikian 

                                                           
8
 Ria AmaliamSholikhah, “Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa pada Mata 

Pelajaran IPA melalui Penerapan Metode Eksperimen Kelas V SDN 1 SedayuTahun Ajaran 

2013/2014,” (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014). 



penelitian ini menyimpulkan sebagian besar siswa keas V SD Muhammadiyah 

10 Tipes Surakarta mengalami peningkatan keaktifan dan hasil belajar pada 

pembelajran matematika. emahaman konsep dan motivasi belajar siswa.
9
 

Dandi Amando memaparkan hasil penelitiannya pada skripsi yang 

berjudul Upaya Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Matematika 

melalui Penerapan Teori Bruner pada Siswa Kelas IV di SDN 4 Tanggung 

Kec. Tanggungharjo Kab. Grobogan Tahun Pelajaran 2011/2012. Hasil 

penelitian pada siklus I persentase ketuntasan belajar 62,5%, jadi belum tuntas 

karena belum mencapai 80%. Pada siklus II persentase ketuntasan belajar 

91,66%, sudah tuntas karena sudah mencapai ketuntasan belajar lebih dari 

80%. Dengan demikian pembelajaran melalui penerapan teori Bruner dapat 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. siswa sehingga berdampak 

pada peningkatan prestasi belajar.
10

 

Persamaan dalam penelitian ini adalah keaktifan dan hasil belajar. 

Peneliti Ria Amalia Sholikhah meneliti mengenai Peningkatkan Keaktifan dan 

Hasil Belajar Siswa pada mata Pelajaran IPA melalui Penerapan Metode 

Eksperimen Kelas V SDN 1 Sedayu Tahun Ajaran 2013/2014, peneliti Danik 

Sulistyaningrum meneliti mengenai Peningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar 

Melalui Metode Pembelajaran Bamboo Dancing pada mata pelajaran 

                                                           
9
 Danik Sulistyaningrum, “Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar melalui Metode 

Pembelajaran Bamboo Dancing pada Mata Pelajaran Matematika Siswa Kelas V SD Muhammadiyah 

10 Tipes Surakarta Tahun Ajaran 2012/2013),“ (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013). 
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 Dandi Armanto, “Upaya Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Matematika melalui 

Penerapan Teori Bruner pada Siswa Kelas IV di SDN 4 Tanggung Kec. Tanggungharjo Kab. 

Grobogan Tahun Pelajaran 2011/2012),” (Skripsi, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2012). 



Matematika siswa kelas V SD Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta Tahun 

Ajaran 2012/2013, peneliti Dandi Amando meneliti mengenai Upaya 

Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Matematika melalui Penerapan 

Teori Bruner pada Siswa Kelas IV di SDN 4 Tanggung Kec. Tanggungharjo 

Kab. Grobogan Tahun Pelajaran 2011/2012.  

Dari persamaan penelitian mengenai keaktifan dan hasil belajar juga 

perbedaan yang mendasar di dalam ketiga penelitian tersebut perbedaanya 

adalah untuk Ria Amalia Sholikhah Meningkatkan Keaktifan dan Hasil 

Belajar Siswa pada mata Pelajaran IPA melalui Penerapan Metode 

Eksperimen, peneliti kedua atas nama Danik Sulistyaningrum Meningkatkan 

Keaktifan dan Hasil Belajar Melalui Metode Pembelajaran Bamboo Dancing, 

peneliti ketiga atas nama Dandi Amando Upaya Meningkatkan Keaktifan dan 

Hasil Belajar Matematika melalui Penerapan Teori Bruner. Jadi dari berbagai 

telaah pustaka tedahulu ada perbedaan, yaitu tentang pokok bahasan, model 

pembelajaran inkuiri, media gambardan lokasinya. Maka peneliti 

menyimpulkan bahwa belum ada yang meneliti Penerapan Model 

Pembelajaran Inkuiri dengan Media Gambar untuk Meningkatkan Keaktifan 

dan Hasil Belajar tentang Perubahan Kenampakan Bumi dan Langit dalam 

Pembelajaran IPA Kelas IV di MI Kanzul Huda Gundik, Slahung, Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2017/2018. 

 



B. Landasan Teori 

1. Model Pembelajaran Inkuiri dengan Media Gambar 

a. Pengertian model pembelajaran inkuiri dengan media gambar. 

Istilah “inkuiri” berasal dari bahasa Inggris, yaitu inquiry yang 

berarti pertanyaan atau penyelidikan. Pembelajaran inkuiri adalah 

pembelajaran yang melibatkan seluruh kemampuan peserta didik 

secara maksimal untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, 

kritis, logis, dan analitis, sehingga peserta didik dapat merumuskan 

sendiri penemuannya dengn penuh percaya diri. Model pembelajaran 

ini dikembangkan oleh seorang tokoh yang bernama Suchman. 

Suchman meyakini bahwa anak-anak merupakan individu yang penuh 

rasa ingin tahu akan segala sesuatu.
11

 Menurut Trianto inkuiri 

merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis 

kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa 

diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil 

dari menemukan sendiri. Guru harus selalu merancang kegiatan yang 

merujuk pada kegiatan menemukan, apapun materi yang 

diajarkannya.
12

 

Menurut Mulyasa inquiry learning merupakan model 

pembelajaran yang biasanya digunakan dalam pembelajaran 
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 Suyadi, Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 

115. 
12

 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif (Jakarta: Kencana, 2009), 114. 



matematika. Meskipun demikian mata pelajaran lain pun dapat 

menggunakan model tersebut asal sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar dan materi yang dipelajari.
13

 Selanjutnya menurut 

Abbdullah Pembelajaran Berbasis Inkuiri (IBL) adalah pembelajarn 

yang melibatkan siswa dalam merumuskan pertanyaan yang 

mengarahkan untuk melakukan investigasi dalam upaya membangun 

pengetahuan dan makna baru.
14

 

b. Langkah-langkah model pembelajaran inkuiri 

Menurut Mulyasa sebagai berikut: 1) Mengobservasi berbagai 

fenomena alam; 2) Menanyakan fenomena yang dihadapi; 3) 

Mengajukan dugaan, 4) Mengumpulkan data terkait dengan dugaan, 5) 

Merumuskan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan data.
15

 

Sedangkan menurut Trianto sebagai berikut: 1) Merumuskan 

masalah; 2) Mengamati atau melakukan observasi; 3)Menganalisis dan 

menyajikan hasil dalam tulisan, gambar, laporan, bagan, tabel, dan 

karya lainnya; 4)Mengomunikasikan atau menyajikan hasil karya pada 

pembaca, teman sekelas, guru, atau audiensi yang lain.
16
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c. Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Inkuiri 

1) Kelebihan Model Pembelajaran Inkuiri 

Adapun kelebihan model pembelajaran inkuiri dalam 

pembelajaran di sekolah. Menurut Sanjaya menyatakan bahwa 

keunggulan model pembelajaran inkuiri, diantaranya: 

a) Model pembelajaran inkuiri merupakan model pembelajaran 

yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotor secara seimbang serta dianggap lebih bermakna. 

b) Model pembelajaran inkuiri dapat memberikan ruang kepada 

siswa untuk belajar sesuai gaya belajar mereka. 

c) Model pembelajaran inkuiri dianggap sesuai dengan 

perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap 

belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya 

pengalaman. 

d) Keuntungan lain adalah model pembelajaran ini dapat melayani 

kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. 

Artinya, siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus 

tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. 

Berdasarkan pendapat ahli tentang keunggulan model inkuiri di 

atas, dapat disimpulkan bahwa model inkuiri ini merupakan 



pembelajaran yang banyak dianjurkan, karena model inkuiri ini 

memiliki strategi strategi yang begitu banyak keunggulannya 

dibandingkan dengan model-model yang lainnya.
17

 

2) Kelemahan Model Pembelajaran Inkuiri 

Model pembelajaran inkuiri disamping memiliki beberapa 

kelebihan atau keunggulan, model pembelajaran inkuiri juga 

mempunyai beberapa kelemahan dalam pembelajaran di sekolah 

yaitu Menurut Sanjaya sebagai berikut: 

a) Jika menggunakan model pembelajaran ini, akan sulit 

mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. 

b) Model ini sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena 

terbentuk dengan kebiasaan siswa dalam belajar. 

c) Kadang-kadang dalam mengimplementasikannya, memerlukan 

waktu yang panjang sehingga sering guru sulit 

menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. 

d) Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh 

kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, maka model 

pembelajaran inkuiri akan sulit diimplementasikan oleh setiap 

guru. 
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Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa setiap model mempunyai kelebihan dan kekurangan tetapi 

semua itu dapat diatasi dengan baik jika seorang guru kreatif dalam 

menggunakannya dan siswa akan terlihat aktif dalam proses 

pembelajaran model inkuiri.
18

 

2.  Media Gambar 

.a. Pengertian Media Gambar 

Dalam proses belajar mengajar kehadiran media mempunyai 

arti yang cukup penting. Karena dalam kegitan tersebut ketidakjelasan 

bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media 

sebagai perantara.Media merupakan alat saluran komunikasi. Media 

berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari kata 

medium yang secara harfiah berarti perantara yaitu perantara sumber 

pesan dengan penerima pesan.
19

 

Gambar ini merupakan alat visual yang efektif karena dapat 

divisualisasikan sesuatu yang akan dijelaskan dengan lebih konkrit dan 

realistis. Informasi yang disampaikan dapat dimengerti dengan mudah 

karena hasil yang diragakan lebih mendekati kenyataan melalui foto 
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yang diperlihatkan kepada anak-anak, dan hasil yang diterima oleh 

anak-anak akan sama.
20

 

Diantara media pembelajaran, media gambar adalah media 

yang paling umum dipakai. Hal ini dikarenakan siswa lebih 

menyukai gambar daripada tulisan, apalagi jika gambar dibuat dan 

disajikan sesuai dengan persyaratan yang baik, sudah tentu akan 

menambah semangat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Dalam menggunakan media hendaknya guru memperhatikan 

sejumlah prinsip tertentu agar penggunaan media tersebut dapat 

mencapai hasil yang baik. Adapun prinsip-prinsipnya antara lain 

adalah: a) Menentukan jenis media dengan tepat, b) Menetapkan atau 

memperhitungkan subjek dengan tepat, c) Menyajikan media dengan 

tepat, d) Menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, 

empat dan situasi yang tepat.
21

 

Penggunaan media gambar sebaiknya harus disesuaikan 

dengan kematangan siswa. Gambar yang dijadikan media hendaknya 

dalam hal-hal sebagai berikut: 
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1) Warna harus menarik minat siswa, karena pada umumnya siswa 

petama kali melihat warna, kemudian ditafsirkannya. 

2) Ukurannya harus seimbang. 

3) Jarak suatu objek lainnya harus jelas. 

4) Suatu gambar hendaknya harus menunjukan gerakangambar 

hendaknya disesuaikan dengan urutan tertentu dan dihubungkan 

dengan asalah yang luas. 

Didalam proses pembelajaran, ada enam hal yang harus 

diperhatikan oleh guru dalam menggunakan media gambar, yaitu: 

1) Seorang guru harus memperhatikan kejelasan materi yang 

digambarkan / dituliskan. 

2) Seorang guru harus yakin bahwa semua murid dapat melihat sketsa 

itu dan menghilangkan segala yang merintangi pandangan mereka. 

3) Menggunakan beraneka raga warna supaya lebih menarik. 

4) Keaslian gambar, sumber yang digunakan hendaklah menunjukkan 

keaslian atas situasi yang sederhana. 

5) Gambar harus membawa pesan yang cocok untuk tujuan pengajaran 

yang sedang dibahas, bukan dari segala bagusnya saja tetapi yang 

enting gambar tersebut membawa pesan tertentu. 



6) Gambar harus dinamis sesuai dengan aktifitas tertentu.
22

 

b. Manfaat Penggunaan Media gambar 

Pada dasarnya, manfaat yang diperoleh dari penggunaan 

gambar sebagai media sama dengan penggunaan media 

pembelajaran pada umumnya, hal ini mengacu pada suatu 

pengertian bahwa gambar merupakan media pembelajaran sehingga 

manfaat yang diperolehnya sama. 

Penggunaan media pembelajaran secara umum termasuk 

pada penggunaan media gambar dengan baik dapat berguna untuk: 

1) Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat 

verbalistis. 

2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indra. 

3) Penggunaan media yang bervariasi dan tepat dapat mengatasi 

sikap pasif dari siswa. 

4) Dengan penggunaan media guru dapat menyampaikan materi 

dengan persamaan pengalaman dan persepsi untuk setiap 

siswa.
23
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c. Kelebihan dan Kelemahan Penggunaan Media Gambar 

Kelebihan media gambar:  

1) Sifatnya konkrit, gambar lebih realitis menunjukkan masalah 

dibandingkan dengan verbal semata. 

2) Gambar dapat menngatasi batasan ruang dan waktu. Peristiwa-

peristiwa yang terjadi dimasa lampau bisa kita lihat seperti apa 

adanya. 

3) Media gambar dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita. 

4) Gambar dapat memperjelas suatu masalah. 

5) Siswa mudah memahaminya. 

6) Bisa menampilkan gambar, grafik atau diagram. 

7) Bisa dipergunakan di dalam kelas, dirumah maupun dalam 

perjalanan dalam kendaraan. 

8) Dapat dipergunakan tidak hanya untuk satu orang. 

9) Dapat dipergunakan untuk memberikan umpan balik 

Kelemahan media gambar: 

1) Gambar hanya menekankan persepsi indera mata. 



2) Gambar benda yang terlalu kompleks kurang efektif untuk 

kegiatan pembelajaran. 

3) Ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar. 

4) Gambar sulit dicari karena sejarah mempelajari masa lalu, dan 

kejadian masa lalu sulit untuk diabadikan. 

5) Tidak semua kejadian masa lalu dapat dibuat gambarnya.
24

 

d. Langkah-langkah Penggunaan Media Gambar 

Sebelum menggunakan media gambar dalam proses 

pembelajaran, seorang guru harus memperhatikan langkah-langkah 

menggunakannya, agar pembelajaran dengan menggunakan media 

dapat berjalan dengan baik. Adapun yang harus di perhatikan oleh 

seorang guru dalam menggunakan media gambar diantaranya adalah: 

1) Objektifitas 

Unsur objektifitas dalam memilih media pengajaran harus 

dihindarkan. Artinya guru tidak boleh memilih media atas dasar 

kesenangan pribadi, media pengajaran menunjukkan keaktifan dan 

efesiensi yang tinggi maka guru jangan merasa bosan 

menggunakannya. 
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2) Program pengajaran 

Program pengajaran yang akan disampaikan kepada anak 

didik harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku baik isinya atau 

strukturnya. 

3) Kualitas teknis. 

4) Situasi dan kondisi. 

5) Keaktifan dan efesiensi penggunana media. Keefektifan berkenaan 

dengan hasil belajar yang dicapai, sedangkan efesiensi berkenaan 

dengan proses pencapaian hasil belajar.
25

 

Langkah-langkah Penggunaan Media Gambar: 

1) Guru menggunakan gambar sesuai dengan pertumbuhan dan 

perkembangan siswa. 

2) Guru memperlihatkan gambar kepada siswa di depan kelas. 

3) Guru menerangkan pelajaran dengan menggunakan gambar. 

4) Guru mengarahkan perhatian siswa pada sebuah gambar sambil 

mengajukan pertanyaan kepada siswa secara satu persatu. 

5) Guru memberikan tugas kepada siswa.
26
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3. Keaktifan 

a. Keaktifan siswa dalam belajar 

Cara belajar siswa aktif merupakan istilah yang bermakna 

sama dengan (student active lerarning). Secara harfiah cara belajar 

siswa aktif dapat diartikan sebagai sistem belajar mengajar yang 

menekankan keaktifan siswa secara fisik, mental, intelektual dan 

emosional untuk memperoleh hasil belajar yang berupa perpaduan 

antara kognitif, afektif, dan psikomotorik.
27

 

Dengan diaktifkan dalam belajar, siswa akan terlatih 

menggunakan kemampuan berpikirnya, semakin lama semakin tinggi 

semakin mampu memikirkan hal-hal yang abstrak dan kompleks, 

hingga dapat menemukan gagasan-gagasan baru. Oleh sebab itu, 

esensi pembelajaran aktif tidak terletak pada heboh dan gaduhnya 

kegiatan fisik siswa, melainkan pada penggunaan tingkatan berpikir 

yang lebih tinggi.
28

 

Proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas merupakan 

aktivitas mentransformasikan pengetahuan, sikap,dan keterampilan. 

Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dapat merangsang dan 

mengembangkan bakat yang dimilikinya, berpikir kritis dan 
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memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Disamping 

itu pengajar dapat merekayasa sistem pembelajaran secara sistematis, 

sehingga merangsang keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. 

Aktivitas belajar siswa yang dimaksud di sini adalah aktivitas 

jasmaniah maupun aktivitas mental. Aktivitas beajar siswa dapat 

diglongkan ke dalam beberapa hal: 

1) Aktivitas visual (visua activities) seperti membaca, menulis, 

melakukan eksperimen dan demonstrasi. 

2) Aktivitas lisan (oral activities) seperti bercerita, membaca sajak, 

Tanya jawab, diskusi, menyanyi. 

3) Aktivitas mendengarkan (listening activities) seperti 

mendengarkan penjelasan guru, ceramah dan pengarahan. 

4) Aktivitas gerak (motor activities) seperti mengarang, membuat 

makalah, membuat surat.
29

 

Dalam proses pembelajaran, MC Keachie mengemukakan 7 aspek 

terjadinya keaktifan siswa, yaitu sebagai berikut: 

1) Partisipasi siswa dalam menetapkan tujuan kegaiatan belajar-

mengajar. 

2) Penekanan pada aspek afektif dalam pengajaran. 

3) Partisipasi siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar-mengajar 

utama yang berbentuk interaksi antar siswa. 
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4) Penerimaan guru terhadap perbuatan dan sumbangan siswa yang 

kurang relevan atau salah. 

5) Keeratan hubungan kelas sebagai kelompok. 

6) Kesempatan yang diberikan kepada siswa untuk mengambil 

keputusan yang penting dalam kegiatan di sekolah. 

7) Jumlah waktu yag digunakan untuk menangani masalah pribadi 

siswa, baik yang berhubungan ataupun yang tidak berhubungan 

dengan pelajaran.
30

 

b. Ciri-ciri siswa aktif 

Siswa tidak lagi cukup belajar hanya dengan sekedar 

menyerap dan menghafal pengetahuan yang ditungkan oleh guru 

(transfer of knowledge). Potensi otak manusia tidak hanya dapat di 

fungsikan untuk menghafal dan mengingat, tetapi juga dapat 

mengubah informasi yang diperoleh dan membangun pengertian-

pengertian baru. Inilah yang lazim dengan istilah ketrampilan 

mengolah informasi.
31

 Guru harus menciptakan lingkungan belajar 

secara nyata. 

Ada beberapa ciri yang harus tampak dalam proses belajar 

mengajar, yaitu: 
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1) Situasi kelas menantang siswa untuk melakukan kegiatan belajar 

secara bebas, tetapi terkendali. 

2) Guru tidak mendominasi pembicaraan, tetapi lebih banyak 

memberikan rangsangan berpikir kepada siswa untuk 

memecahkan masalah. 

3) Guru menyediakan dan mengusahakan sumber belajar bagi siswa. 

4) Kegiatan belajar siswa bervariasi. 

5) Hubungan guru dengan siswa sifatnya manusiawi bagaikan 

hubungan bapak dan anak, bukan hubungan pimpinan dan 

bawahan. 

6) Situasi dan kondisi kelas tidak kaku terikat dengan susunanyang 

mati, tetapi sewaktu-waktu diubah sesuai dengan kebutuhan siswa. 

7) Adanya keberanian siswa mengajukan pendapatnya. 

8) Guru senantiasa menghargai pendapat siswa.
32

 

c. Indikator keaktifan belajar siswa 

 Menurut Erna keaktifan belajar siswa dapat dilihat dari 1) 

Perhatian siswa terhadap penjelasan guru, 2) kerjasamanya dalam 

kelompok, 3) kemampuan siswa mengemukakan pendapat dalam 

kelompok ahli, 4) kemampuan siswa mengemukakan pendapat dalam 

kelompok asal, 5) memberi kesempatan berpendapat kepada teman 
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dalam kelompok, 6) mendengarkan dengan baik ketika teman 

berpendapat.
33

 

d. Pentingnya keaktifan siswa 

 Dalam setiap proses belajar, siswa perlu menampakkan 

keaktifan. Keaktifan itu beraneka ragam bentuknya. Mulai dari 

kegiatan fisik yang mudah kita amati sampai kegiatan psikis yang 

susah diamati. Kegiatan fisik bisa berupa membaca, menulis, 

mendengar, berlatih ketrampilan-ketrampilan, dan sebagainya.
34

 

 Keaktifan siswa mutlak diperlukan sebagai landasan dalam 

meningkatkan hasil belajar yang optimal. Optimalnya kadar keaktifan 

belajar siswa dapat dikondisikan dari sudut siswa, guru, program 

belajar, situasi belajar dan sudut sarana belajar.
35

 Hal ini berarti guru 

merupakan salah satu faktor yang ikut andil dalam meningkatkan 

kektifan siswa. 

  Beberapa hal yang perlu dilakukan diantaranya adalah: 

1) Menggunakan media variatif. 

2) Memberikan tugas secara individu dan kelompok. 

3) Memberikan kesempatan pada siswa untuk melaksanakan 

eksperimen. 
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4) Memberikan tugas untuk membaca bahan belajar, mencatat hal-hal 

yang kurang jelas. 

5) Mengadakan Tanya jawab dan diskusi.
36

 

4. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua kata yaitu 

“hasil” dan “belajar”. Keduanya mempunyai arti yng berbeda, oleh 

karena itu sebelum pengertian hasil dibicarakan dalam pembahasan 

ini, untuk terlebih dahulu akan diarahkan pada pengertian kata “hasil” 

dan “belajar”. 

1) Pengertian Hasil 

Hasil adalah sesuatu yang menjadi akibat dari usaha atau 

pendapatan.
37

 

2) Pengertian Belajar 

Belajar diartikan sebagai aktivitas pengembangan diri melalui 

pengalaman, bertumpu pada kemampuan diri belajar di bawah 

bimbingan pengajar.
38

 

Menurut Sudjana yang dikutip oleh Asep Jihad, hasil belajar 

adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 
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pengalaman belajarnya.
39

 Belajar mengajar merupakan suatu 

proses yang terencana yang dilakukan pendidik dan siswa di 

dalam proses pembelajaran. 

Terdapat empat unsur utama dalam proses pembelajaran yaitu 

tujuan, bahan, strategi, dan alat serta penilaian. Bahan adalah 

seperangkat pengetahuan ilmiah yang dijabarkan oleh kurikulum 

untuk disampaikan atau dibahas dalam proses belajar mengajar 

agar sampai pada tujuan yang disampaikan. Strategi atau alat 

adalah cara yang digunakan dalam mencapai tujuan, sedangkan 

penilaian adalah upaya atau tindakan yang digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana tujuan tercapai, dengan kata lain 

penilaian berfungsi untuk mengetahui tingkat keberhasilan proses 

pembelajaran dan hasil belajar siswa.
40

 

Menurut Hamalik yang dikutip oleh Asep Jihad, hasil-hasil 

belajar adalah pola-pola perubahan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian dan sikap-sikap, serta apersepsi dan abilitas. Dari 

kedua pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian 

hasil belajar adalah perubahan tingkah laku siswa secara nyata 
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setelah dilakukan proses belajar mengajar yang sesuai 

pengajaran.
41

 

Menurut Howard Kingsley yang dikutip oleh Nana Sudjana, 

hasil belajar terbagi menjadi tiga macam yaitu, (a) keterampilan 

dan kebiasaan, (b) pengetahuan dan pengertian, (c) sikap dan cita-

cita. Masing-masing hasil belajar dapat diisi dengan bahan yang 

telah ditetapkan dala kurikulum.
42

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya. 

Terdapat beberapa tingkatan untuk mengukur keberhasilan 

siswa dalam proses pembelajaran, pertama istimewa/maksimal, 

apabila siswa dapat menguasai seluruh bahan pelajaran. Kedua 

baik sekali/optimal, apabila sebagian besar (76% s.d 99%) bahan 

pengajaran dapat dikuasai oleh siswa. Ketiga baik/minimal yaitu 

apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya (60% s.d 75%) saja 

dikuasai siswa. Keempat apabila bahan pelajaran yang dikuasai 

kurang dari 60% yang dikuasai oleh siswa.
43
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b. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

Seseorang yang mengalami proses belajar, agar berhasil tujuan 

yang diharapkan maka perlu diperhatikan faktor yang dapat 

memengaruhi hasil belajar itu sendiri juga untuk meningkatkan hasil 

belajar. Secara garis besar faktor yang memengaruhi hasil belajar 

dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu: 

1) Faktor internal 

Faktor yang bersumber dari dalam diri siswaatau individu. 

Dibagi menjadi dua yaitu: 

 

a) Faktor Kesehatan 

Dalam proses belajar siswa/individu harus dalam keadaan sehat 

luar dalam. Karena siswa yang mengalami gangguan kesehatan 

tidak dapat belajar dengan maksimal dan optimal.
44

 

b) Faktor kecerdasan/intelegensi 

Menurut Dimyati dan Mudjiono dalam bukunya 

“Belajar dan Pembelajaran”, yang mengutip dari Wechler, 

intelegensi adalah suatu kecakapan global atau rangkuman 

kecakapan untuk dapat bertindak secara terarah, berpikir secara 

baik dan bergaul dengan lingkungan secara efisien. Kecakapan 
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tersebut menjadi aktual bila siswa memeahkn masalah dalam 

belajar atau kehidupan sehari-hari.
45

 

c) Bakat 

Menurut Muhibbin Syah dalam bukunya Psikologi 

Pendidikan dengan Pendekatan Baru, bakat merupakan 

potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan 

pada masa yang akan datang.
46

 

d) Sikap 

Sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif 

berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan 

cara relatif tetap terhadap objek orang, barang, dan sebagainya, 

baik secara positif maupun negatif. Sikap (attitude) siswa yang 

positif pada mata pelajaran yang akan disajikan merupakan 

pertanda awal yang baik bagi proses belajar mengajar.
47

 

e) Motivasi  

Motivasi merupakan pendorong bagi suatu organisme 

untuk melakukan sesuatu. Motivasi intrinsik dapat mendorong 

seseorang sehingga akhirnya orang itu menjadi spesialis dalam 

bidang ilmu pengetahuan tertentu.
48

 

                                                           
45

 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 245. 
46

 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 135. 
47

Ibid,. 135 
48

 Purwanto, Psikologi Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 135. 



f) Faktor kelelahan 

Perasaan lelah jasmani biasanya memengaruhi keadaan 

rohani, demikian juga sebaliknya. Orang yang mengalami 

kelelahan rohani harus berpikir keras, badannya ikut 

merasakan lelahnya.
49

 Akibatnya siswa/individu kurang dapat 

memusatkan perhatian dalam mengikuti proses pembelajaran 

di kelas. Oleh karena itu, guru harus memerhatikan gejala 

perilaku belajar siswa yang diakibatkan oleh faktor kelelahan. 

g) Minat  

Belajar dengan minat akan mendorong seorang 

siswa/individu untuk belajar lebih baik. Minat ini timbul 

apabila tertarik akan sesuatu dengan kebutuhannya atau 

merasakan sesuatu yang dipelajarinya dirasakan bermakna bagi 

dirinya.
50

 

2) Faktor eksternal 

a)  Faktor keluarga 

Keluarga adalah ayah, ibu, dan anak-anak serta family 

yang menjadi penghuni rumah. Faktor orang tua sangat besar 

pengaruhnya terhadap keberhasilan anak dalam belajar. Tinggi 

                                                           
49

 Suharsimi Arikunto,  Manajemen Pengajaran secara manusiawi (Jakarta: Rineka Cipta, 

1993), 22. 
50

 Tabrani rusyam, et. Al, Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1994), 59. 



rendahnya pendidikan orang tua, besar kecilnya penghasilan, 

cukup atau kurang perhatian dan bimbingan orang tua, rukun 

atau tidaknya orang tua, akrab atau tidaknya hubungan orang 

tua dengan anak, tenang atau tidaknya situasi daam rumah, 

semuanya itu turut memengaruhi pencapaian hasil belajar anak. 

Disamping itu, faktor keadaan rumah juga turut memengaruhi 

keberhasilan belajar.
51

 

b) Faktor sekolah  

Keadaan sekolah turut memengaruhi tingkat 

keberhasilan belajar. Kualitas guru, metode mengajarnya, 

kesesuaian kurikulum anak, fasilitas di sekolah, keadaan 

ruangan, jumlah siswa per kelas, pelaksanaan tata tertib 

sekolah dan sebagainya, semua itu turut memengaruhi 

keberhasilan belajar anak.
52

 

c) Lingkungan sekitar 

Keadaan lingkungan sekitar juga sangat penting dalam 

memengaruhi hasil belajar, keadaan lingkungan, bangunan 

rumah, suasana sekitar, keadaan lalu lintas, iklim dan 

sebagainya. Misalnya bila bangunan rumah penduduk sangat 

rapat, akan mengganggu belajar. Keadaan lalu lintas yang 
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membisingkan, suara hiruk pikuk orang di sekitar, suara 

pabrik, polusi udara, iklim yang terlalu panas, semuanya ini 

akan memengaruhi kegairahan belajar. Sebaliknya tempat yang 

sepi dengan iklim yang sejuk, ini akan menunjang proses 

belajar. Semua ini akan memengaruhi kegiatan belajar dan 

akhirnya juga memengaruhi hasil belajar.
53

 

d) Masyarakat 

Keadaan masyarakat dimana siswa atau individu berada 

juga  berpengaruh terhadap semangat dan aktivitas belajarnya. 

Lingkungan masyarakat dimana warganya memiliki latar 

belakang pendidikan yang cukup, terhadap lembaga-lembaga 

pendidikan dan sumber-sumber belajar akan memberikan 

pengaruh positif terhadap semangat dan perkembangan belajar 

generasinya.
54

 

c. Klasifikasi hasil belajar 

Secara garis besar Bloom membagi hasil belajar menjadi 3 ranah yaitu: 

1) Ranah Kognitif, berkenaan dengan hasil intelektual yang terdiri dari 

enam aspek yaitu, pengetahuan, pemahaman komprehensip, 

penerapan aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. Pengetahuan 
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memang sifatnya abstrak sehingga tidak secara nyata dapat diamati, 

akan tetapi pengetahuan dapat diketahui dengan cara yang tepat. 

2) Ranah Afektif, berkenaan dengan sikap terdiri dari lima aspek yakni 

penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi dan 

internalisasi. Sikap yang ditampilkan siswa tidak dapat di pandang 

secara cepat oleh guru sebagai hasil upaya mereka di sekolah. 

Namun demikian ketidaknyataan dari keberhasilan sikap tidak 

boleh bagi sekolah untuk memberikan andil dalam pendidikan 

sikap. 

3) Ranah psikomotorik, berkenaan dengan hasil belajar keterampilan 

dan kemauan bertindak. Ada enam aspek di ranah psikomotorik 

yakni gerak reflek, ketrampian gerak dasar, kemampuan kompleks, 

gerak espresif dan interpretative. Ranah psikomtorik yang dapat 

ditandai dengan kelincahan berpikir, kecepatan memecahkan 

masalah yang semua itu dapat diukur.
55

 

Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. 

Diantara ketiga ranah tersebut, ranah kognitif lah yang paling banyak 

dinilai oleh guru di sekolah karena berkaitan dengan kemampuan siswa 

dalam menguasai bahan pengajarannya.
56

 

                                                           
55

 Nana Sudjana, Penilaian Proses Belajar Mengajar (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 

22. 
56

Ibid,. 23. 



Hasil dan bukti belajar ialah adanya perubahan tingkah laku pada 

seseorang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak 

mengeri menjadi mengerti. Tingkah laku memiliki unsur subjektif dan 

unsur motoris. Unsur subjektif adalah unsur rohaniah sedangkan unsur 

motoris adalah unsur jasmaniah. Bahwa seseorang sedang berpikir dapat 

dilihat dari raut mukanya, sikapnya dalam rohaniah tidak bisa kita lihat. 

Tingkah laku manusia terdiri dari sejumlah aspek. Hasil belajar 

akan tampak pada setiap perubahan pada aspek tersebut. Adapun aspek 

itu adalah, pengetahuan, pengertian, kebiasaan, keterampilan, apersepsi, 

emosional, hubungan social, jasmani, etis atau budi pekerti, dan sikap. 

Kalau seseorang telah melakukan perbuatan belajar maka akan 

terlihat terjadinya perubahan dalam salah satu atau beberapa aspek 

tingkah laku tersebut. 

d.  Prinsip penilaian hasil belajar 

Penilaian hasil belajar siswa pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1) Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan 

ada kemampuan yang diukur. 

2) Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria 

yang jelas, tidak dipengaruhi subjektifitas peneliti. 

3) Adil, berarti penilaian tidak merugikan atau menguntungkan siswa. 



4) Terpadu, penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen 

yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 

5) Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian dan dasar 

pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang 

berkepentingan. 

6) Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh 

pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan 

berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau 

perkembangan kemampuan siswa. 

7) Sistematis, penilaian ditentukan pada ukuran pencapaian 

kompetensi yang ditetapkan. 

8) Beracuan kriteria, penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian 

kompetensi yang ditetapkan. 

9) Akuntabel, penilaian dapat di pertanggung jawabkan baik dari segi 

teknik, prosedur, maupun hasilnya.
57

 

5. Perubahan Kenampakan Bumi dan Langit 

a. Perubahan Penampakan Bumi 

Bumi berbentuk bulat. Permukaan Bumi meliputi daratan dan 

lautan. Daratan terdiri atas gunung, pegunungan dataran tinggi,dataran 
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rendah, lembah, dan bukit. Daratan dapat mengalami perubahan yang 

diakibatkan oleh air dan udara misalnya berupa erosi.
58

 

Keadaan di Bumi juga dapat mengalami perubahan akibat 

pengaruh benda-benda langit seperti Bulan dan Matahari. Misalnya 

perubahan kenampakan Bumi akibat kejadian siang dan malam serta 

pasang naik dan pasang surut air laut. 

1) Siang dan Malam 

Siang dan malam terjadi silih berganti. Pada siang hari 

Bumi tampak terang benderang. Pada saat itu, sebagian 

permukaan Bumi mendapat cahaya Matahari. Siang hari 

berlangsung sejak matahari terbit hingga terbenam. 

Pada malam hari, Bumi tampak gelap. Bumi tampak gelap 

karena sebagian permukaan Bumi tidak mendapat cahaya 

Matahari. Malam hari berlangsung sejak Matahari terbenam 

hingga terbit kembali. Perubahan kenampakan Bumi berupa siang 

dan malam tersebut terjadi setiap hari.
59

 

2) Pasang Naik dan Pasang Surut 
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Pasang adalah perubahan tinggi permukaan air samudra, 

laut, danau, dan tempat-tempat lain yang terdapat air dalam 

jumlah besar. Pasang naik dan pasang surut disebabkan oleh gaya 

tarik Bulan dan gaya tarik Matahari. Namun gaya tarik Matahari 

kekuatannya lebih kecil. Dalam satu hari terjadi dua kali pasang 

naik dan dua kali pasang surut. Kedua pasang naik itu terjadi 

dalam selang waktu kira-kira 12 jam 25 menit. 

Pasang naik terjadi jika permukaan air laut naik. Pada 

waktu Bulan purnama, air pasang naik paling tinggi dan pada 

waktu Bulan baru, air pasang naik paling rendah. Pada saat itu 

daratan di tepi pantai yang tadinya tidak tergenang air menjadi 

tergenang air. 

Pasang surut terjadi jika permukaan air laut turun. Pada 

saat itu daratan di tepi pantai menjadi tampak lebih luas karena air 

laut surut.
60

 

b. Perubahan Kenampakan pada Benda Langit 

1) Kenampakan Bintang 

Pada malam hari yang cerah, tampak di langit bertebaran 

bintang-bintang. Bintang merupakan benda langit yang 
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mengeluarkan cahaya sendiri. Bintang yang cahayanya terang 

letaknya dekat dengan Bumi, sedangkan bintang yang cahayanya 

redup letaknya jauh dari Bumi. Matahari merupakan bintang yang 

paling terang jika dilihat dari Bumi. Hal itu disebabkan jaraknya 

paling dekat dengan Bumi dibandingkan bintang-bintang yang 

lainnya.
61

 

Jika kita menghubungkan bintang-bintang yang tampak 

berdekatan maka kita akan melihat suatu susunan yang dinamakan 

rasibintang. Beberapa rasibintang menunjukkan arah mata angin, 

di antaranya sebagai berikut: 

a) Rasi bintang paridipakai sebagai petunjuk ke arah selatan. Rasi 

bintang pari merupakan susunan empat buah bintang yang 

membentuk gambar layang-layang. Disebut juga gubuk 

penceng. 

b) Rasi bintang biduk atau pedati sungsang atau beruang besar 

dipakai sebagai petunjuk ke arah utara. Rasi bintang ini tediri 

atas tujuh bintang maka sering disebut juga bintang tujuh. 

c) Rasi bintang kalajengking tampak mengelompok membentuk 

gambar kalajengking, terletak di sebelah tenggara. 
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d) Rasi bintang waluku atau orion terletak di langit sebelah barat 

sampai ke timur. Jika rasi bintang tersebut terletak di sebelah 

timur, maka suatu pertanda bagi para petani untuk mulai 

menggarap tanahnya. 

Di alam semesta juga terdapat kumpulan atau gugusan 

bintang. Gugusan bintang yang berjumlah jutaan itu disebut 

galaksi, misalnya galaksi bimasakti (Milky Way) dan galaksi 

Andromeda. Satu galaksi berisi sekitar 100 miliar bintang.
62

 

2) Kenampakan Matahari 

Jika kita amati, matahari seolah bergerak dari timur ke 

barat. Matahari terbit di ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. 

Pada saat matahari mulai terbit bumi masih tampak gelap. Namun, 

seiring dengan perjalanan waktu matahari menampakkan diri 

secara utuh sehingga bumi tampak terang. Matahari seolah terus 

bergerak ke barat dan menjelang sore matahari berada di ufuk 

barat. Pada saat itu bumi masih tampak terang. Matahari terus 

bergerak sehingga tenggelam sempurna. Pada saat itu bumi 

menjadi gelap. Begitulah penampakan matahari jika dilihat dari 

bumi. 
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Matahari merupakan bola gas pijar yang memiliki suhu 

sangat tinggi. Permukaannya berupa lautan gas yang sangat panas. 

Matahari terdiri atas hydrogen (69,5%), helium (28%), karbon, 

nitrogen, dan unsur-unsur lainnya. 

Matahari memiliki bintik-bintik yang disebut bintik 

matahari. Bintik matahari merupakan bagian dengan warna yang 

lebih gelap dan suhu yang lebih dingin dibandingkan bagian lain 

di matahari. Bintik-bintik ini terlihat berputar mengitari matahari. 

Ini terjadi karena matahari tidak diam melainkan berotasi. 

3) Kenampakan Bulan 

Bulan termasuk benda langit yang gelap karena hanya 

mendapat cahaya dari matahari. Cahaya matahari yang diterima 

oleh bulan dipantulkan ke semua arah dan sebagian cahaya yang 

di pantulkan akan mengenai bumi. Jadi, apabila dilihat dari bumi, 

bulan seolah-olah tampak bercahaya. 

Selama bulan beredar mengelilingi bumi, adakalanya bulan 

menerima cahaya matahari secara utuh, adakalanya sebagian, dan 

adakalanya tidak menerima cahaya sama sekali karena terhalang 

oleh bumi. 



Selama bulan bergerak terjadi perubahan sudut antara 

posisi matahari, bulan dan bumi. Perubahan itu menyebabkan 

perubahan bentuk bulan yang tampak dari bumi. Berikut ini 

tampak kenampakan bulan yang dapat dilihat dari hari ke hari. 

a) Bulan tidak terlihat dari bumi karena posisi bulan terletak 

antara matahari dan bulan. Akibatnya malam hari menjadi 

gelap. Keadaan ini disebut bulan mati atau bulan baru. 

b) Bulan melanjutkan perjalanannya mengelilingi bumi. Satu atau 

dua hari kemudian bulan bergerak membentuk sudut pandang 

yang berbeda dari bumi. Kita dapat melihat sebagian kecil sisi 

bulan yang terkena matahari. Bulan dalam keadaan seperti ini 

disebut bulan sabit. 

c) Setelah hari ketujuh, kita dapat melihat separuh sisi bulan yang 

terkena cahaya matahari. Keadaan ini disebut bulan separuh. 

d) Setelah mendekati hari keempat belas, bulan membentuk ¾ 

lingkaran. Keadaan ini disebut bulan bungkuk. 

e) Setelah genap melakukan perjalanan selama 14 hari, bulan 

sudah melakukan setengah perjalanannya mengelilingi bumi. 

Pada keadaan ini, sisi yang terkena sinar matahari menghadap 



ke bumi. Keadaan ini dinamakan bulan penuh atau bulan 

purnama. 

f) Bulan kembali melanjutkan setengah perjalanannya 

mengelilingi bumi. Bentuk yang terjadi akan kembali seperti 

keadaan awalnya.
63

 

C. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu dan landasan teori diatas, 

sehingga dapat diajukan kerangka berfikir sebagai berikut: Jika Model 

Pembelajaran Inkuiri dengan Media Gambar diterapkan, maka dapat 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa tentang perubahan 

kenampakan bumi dan langit pada mata pelajaran IPA Kelas IV MI Kanzul 

Huda Gundik Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Tahun Pelajaran 

2017/2018. 

D. Pengajuan Hipotesis Tindakan 

Berangkat dari penelitian di atas, peneliti mengajukan hipotesis 

sebagai berikut: Penerapan model pembelajaran inkuiri dengan media 

gambardapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa mata pelajaran 

IPA pokok bahasan perubahan kenampakan bumi dan langit kelas IV MI 

Kanzul Huda Gundik Kecamatan Sahung Kabupaten Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2017/2018. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Tindakan Kelas 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang 

memfokuskan pada keaktifan dan hasil belajar siswa. Begitu komplek 

fenomena yang terjadi di kelas IV MI Kanzul Huda Gundik, maka jenis 

tindakan yang diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Keaktifan siswa pada mata pelajaran IPA tentang perubahan 

kenampakan bumi dan langit. 

2. Hasil belajar tentang perubahan kenampakan bumi dan langit pada 

mata pelajaran IPA. 

B. Setting Subjek Penelitian Tindakan Kelas 

1. Setting Penelitian 

Penelitian bersifat praktis berdasarkan permasalahan nyata di MI 

Kanzul Huda Gundik tahun pelajaran 2017/2018. Peneliti 

menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK) di MI Kanzul Huda 

Gundik, karena peneliti menemukan masalah dalam pelaksanaan 

pembelajaran dimulai khususnya kelas IV. 

2. Karakteristik Subyek PTK 

Subyek pelaku PTK ini adalah mahasiswa yang melakukan 

skripsi, sedangkan subyek yang menerima PTK adalah 23 siswa kelas 

48 



IV (empat) yang terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 10 siswa 

perempuan. 

C. Variabel yang Diamati 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus utama untuk diamati adalah: 

1. Variabel proses: meningkatkan keaktifan siswa dengan menggunakan 

media gambar tentang materi Perubahan Kenampakan Bumi dan 

Langit. 

2. Variabel output: meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan 

menggunakan media gambartentang materi Perubahan Kenampakan 

Bumi dan Langit. 

D. Prosedur Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas Per-Siklus 

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). PTK 

adalah jenis penelitian yang memaparkan baik proses maupun hasil, yang 

melakukan PTK di kelasnya untuk meningkatkan hasil belajar dalam 

pembelajaran.
64

 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilaksanakan melalui proses 

pengkajian berdaur yang terdiri dari 4 siklus yaitu, perencanaa (planning), 

tindakan (action), pengamatan (observation) ,dan refleksi (reflection).
65

 

Untuk mengatasi suatu masalah, mungkin diperlukan lebih dari satu 

siklus. Sikus-siklus tersebut saling terkait dan berkelanjutan. Siklus 
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kedua, dilaksanakan bila masih ada hal-hal yang kurang berhasil dalam 

siklus pertama, begitu juga siklus berikutnya. Berikut ini adalah 

gambaran 2 siklus tersebut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Dst 

Gambar 3.1  

Alur Penelitian Tindakan Kelas 

Secara keseluruhan, empat tahap dalam PTK tersebut membentuk 

suatu suklus PTK yang digunakan dalam bentuk spiral. Untuk mengatasi 

suatu masalah, mungkin diperlukan lebih dari satu siklus. Siklus-siklus 
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tersebut saling terkait dan berkelanjutan. Sikus kedua, dilaksanakan karena 

siklus pertama belum mengatasi masalah begitu juga siklus-silkus berikutnya. 

Sebelum melakukan pembelajaran berbasis PTK, terlebih dahulu 

melakukan observasi awal untuk: 1. Menemukan masalah, 2. Melakukan 

identifikasi masalah, 3. Menentukan batasan batasan masalah, 4. Menganalisis 

masalah dengan menentukan faktor-faktor yang diduga sebagai penyebab 

utama terjadinya masalah, 5. Merumuskan gagasan-gagasan pemecahan 

masalah dengan merumuskan hipotesis-hipotesis tindakan sebagai pemecahan 

masalah, 6. Menentukan pilihan hipotesis tindakan pemecahan masalah, 7. 

Merumuskan judul perencanaan kegiatan pembelajaran berbasis PTK. 

Setelah judul perencanaan kegiatan pembelajaran berbasis PTK 

dirumuskan, langkah berikutnya: 

1. Menyusun Perencanaan (Planning) 

Pada tahap ini, kegiatan yang harus dilakukan adalah: 

a. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 

b. Mempersiapkan fasilitas dari sarana pendukung yang diperlukan di 

kelas. 

c. Mempersiapkan instrumen untuk merekam dan menganalisis data 

mengenai proses dan hasil tindakan.
66
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2. Melaksanakan Tindakan Kelas (Acting) 

Pada tahap ini, harus melakukan tindakan yang telah dirumuskan 

pada RPP dalam situasi yang aktual, yang meliputi kegiatan awal, kegiatan 

inti, dan penutup. 

3. Melaksanakan Pengamatan (Observing) 

Pada tahap ini, yang harus dilakukan adalah: 

a. Mengamati perilaku siswa/siswi dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

b. Memantau kegiatan diskusi/kerjasama antar siswa dalam kelompok. 

c. Mengamati pemahaman masing-masing siswa/siswi terhadap 

penguasaan materi pembelajaran. 

4. Melakukan Refleksi (Reflecting) 

Refleksi yaitu kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah terjadi.
67

 Pada tahap ini, yang harus dilakukan adalah: 

a. Mencatat hasil observasi. 

b. Mengevaluasi hasil observasi. 

c. Menganalisis kelemahan-kelemahan untuk dijadikan bahan 

memperbaiki sikus berikutnya.
68

 

Empat langkah tersebut ketika diterapkan di kelas akan berubah 

menjadi tiga tahap. Tahap pertama adalah perencanaan. Tahap kedua 

                                                           
67

 Zainal Aqib, Penelitian Tindakan Kelas untuk Guru (Bandung: Yrama Widya, 2006), 129. 
68

 Basuki As’adi, Desain Pembelajaran Berbasis PTK,… 6. 



adalah melakukan tindakan dan pengamatan secara bersamaan. Tahap 

ketiga adalah refleksi, sebagaimana pada gambar berikut.   

       SIKLUS I 

 

 

         SIKLUS II 

 

  

 

 

Gambar 3.2 

Prosedur Pelaksanaan PTK 

Dari tiga tahapan perencanaan prosedur pelaksanaan tindakan kelas 

tersebut yaitu siklus I sampai siklus II dapat diuraikan antara lain sebagai 

berikut: 

    Tabel 3.3  

  Prosedur Pelaksanaan PTK siklus I 

PERENCANAAN TINDAKAN PENGAMATAN REFLEKSI 

1. Menyusun 

program atau 

rencana. 

1. Menjelaskan 

indikator yang 

ingin dicapai. 

1. Mengamati 

kerja sama:  

kerja sama 

1.mencatat hasil 

observasi 

2.mengenal hasil 

Perencanaan 

(1) 

Tindakan dan 

Observasi (1) 

Reflesksi  (1) 

Refleksi  

(2) 

Tindakan dan 

Observasi (2) 

Perencanaan 

(2) 

Slesai 



Lanjutan Tabel 3.3 

PERENCANAAN TINDAKAN PENGAMATAN REFLEKSI 

2. Mengatur waktu 

3. Menyiapkan 

alat 

pembelajaran. 

4. Menyiapkan 

soal atau 

pertanyaan. 

5. Menyiapkan  

lembar 

observasi dan 

evaluasi. 

2. mengajukan 

pertanyaan 

terkait materi 

yang akan 

dipelajari 

dengan 

menunjukkan 

gambar. 

3. membagikan 

lembar materi 

kepada siswa. 

4. membagi siswa 

menjadi 4 

kelompok. 

5. mengambil 

kesimpulan/ 

mengklarifikasi 

terkait materi. 

masing-masing 

siswa dalam 

kegiatan diskusi 

kelompok. 

2. keaktifan: 

a. siswa aktif 

dalam 

menjawab 

pertanyaan dari 

guru. 

b. siswa aktif 

dalam 

mendengarkan 

penjelasan 

materi dari 

guru. 

3.mengamati 

kegiatan 

    komunikasi: 

perubahan 

komunikasi antar 

masing-masing 

siswa melalui 

penerapan model 

pembelajaran 

inkuiri dengan 

media gambar. 

4 hasil  belajar. 

observasi 

3.menganalisis 

hasil 

4. memperbaiki 

kelemahan 

pada siklus I 

 

 



Tabel 3.4 

Prosedur Pelaksanaan PTK Siklus II 

PERENCANAAN TINDAKAN PENGAMATAN REFLEKSI 

1. menyusun 

rencana tindakan 

perbaikan. 

2. memadukan 

hasil refleksi siklus 

I agar siklus II 

lebih baik. 

3. mengatur waktu. 

4. menyiapkan 

lembar observasi 

dan evaluasi.  

1. Menjelaskan 

indikator yang 

ingin dicapai. 

2. membagikan 

materi 

3. membagi siswa 

menjadi 5 

kelompok 

4. melaksanakan 

pembelajaran 

dengan model 

pembelajaran dan 

media gambar. 

5. mengambil 

kesimpulan/meng

klarifikasi terkait 

materi. 

2. Mengamati kerja 

sama:  

kerja sama 

masing-masing 

siswa dalam 

kegiatan diskusi 

kelompok. 

2. keaktifan: 

a. siswa aktif 

dalam 

menjawab 

pertanyaan dari 

guru. 

b. siswa aktif 

dalam 

mendengarkan 

penjelasan 

materi dari 

guru. 

3.mengamati 

kegiatan 

    komunikasi: 

perubahan 

komunikasi antar 

masing-masing 

siswa melalui 

penerapan model 

pembelajaran 

inkuiri dengan 

media gambar. 

4 hasil  belajar. 

1. mencatat hasil 

observasi. 

2. mengenal hasil 

observasi. 

3. Menganalisis 

hasil 

pembelajaran. 



E. Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

No Jenis Penelitian 

Waktu Minggu Ke 

1 2 3 4 5 6 

1 Perencanaan  √      

2 

Persiapan   √     

Menyusun Konsep 

Pelaksanaan 

  √    

Menyusun Instrumen    √   

3 Pelaksanaan       

 

Melakukan Tindakan 

Siklus I 

    √  

Melakukan Tindakan 

Siklus II 

     √ 

4 Penyusunan Laporan      √ 

 

Menyusun Konsep 

Laporan 

     √ 

Menyempurnakan draf 

laporan 

      

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Singkat Setting Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis MI Kanzul Huda  

Madrasah Ibtidaiyah Bakalan Desa Gundik Kecamatan Slahung 

Ponorogo merupakan sekolah tingkat dasar di bawah naungan Departemen 

Agama yang beralamatkan di jalan Raden Patah No 4 desa Desa Gundik 

Kecamatan Slahung Ponorogo. Adapun lokasi Madrasah Ibtidaiyah 

Kanzul Huda terletak pada geografis yang sangat cocok untuk proses 

belajar mengajar yang terletak di tengah pemukiman penduduk. Madrasah 

ini di bangun dengan pertimbangan tata letak bangunan yang memberikan 

kenyamanan untuk belajar. Hal ini dapat di lihat dari tata letak ruang 

belajar yang agak jauh dari jalan raya sehingga kebisingan dari kendaraan 

bermotor dan kendaraan umum yang melintasi jalan raya apat 

diminimalisir dan siswa tetap belajar dengan nyaman. 

Adapun batas – batas dari komplek MI Kanzul Huda Desa Gundik 

Kecamatan Slahung Ponorogo adalah sebelah selatan berbatasan dengan 

jalan Desa, sebelah barat dengan makam umum, sebelah timur  berbatasan 

dengan jalan desa, sebelah utara berbatasan dengan ladang penduduk. 
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2. Sejarah berdirinya MI Kanzul Huda 

Pada tahun 1966 di Dusun Bakalan Desa Gundik Kecamatan Slahung 

Ponorogo telah terbentuk pendidikan bercirikan islam, pendidikan ini 

berjalan atas ide bapak Drs. H. Imam Afandi sekaligus sebagai Ketua 

Yayasan Pendidikan Kanzul Huda. Untuk kelancaran pendidikan ini di 

bentuk suatu pengurus yang di seponsori oleh Bapak H. Imam Afandi 

bersama Saudara beliau dan beberapa tokoh masyarakat di antaranya : 

Bapak H. Syamsudin, Bapak KH. Sayuti, Kyai Yatni Hasan, dengan 

memberi nama Madrasah Ibtida’iyah Kanzul Huda, atas hasil jerih payah 

pengurus Madrasah ini makin lama makin bertambah jumlah muridnya. 

Madrasah Ibtidaiyah Kanzul Huda merupakan salah satu lembaga 

pendidikan Formal tingkat dasar Islam yang pertama berdiri di lingkungan 

masyarakat Kecamatan Slahung Kota Ponorogo.  

Pembangunan gedung Madrasah  adalah hasil kerjasama dan secara 

gotong royong oleh masyarakat desa Gundik, bantuan dari para 

dermawan, tokoh masyarakat dan masyarakat kecil ikut menyumbang 

sesuai dengan keikhlasannya. Akhirnya pada tahun 1966 berdirilah 

gedung Madrasah. 

 

 

 



Adapun Faktor yang melatar belakangi berdirinya MI Kanzul Huda 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengisi Kemerdekaan Republik Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila dan mewujudkan Kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 

2. Berjuang demi tegaknya agama Islam 

3. Mencetak generasi muda islam ala ahlussunah wal jamaah yang 

berakhlakul karimah. 

3. Dasar, Visi, Misi dan Tujuan MI Kanzul Huda 

Lembaga pendidikan MI Kanzul Huda merupakan lembaga 

penyelenggara pendidikan formal di bawah naungan Yayasan Kanzul  dan 

Kementerian Agama. Lembaga ini didirikan untuk meningkatkan kualitas 

manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berkepribadian, disiplin, bekerja 

keras, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, dan terampil yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia dan 

sebagai sekolah yang berbasis agama islam untuk membentuk perilaku 

yang berdasarkan Al Qur’an dan Hadits sebagai landasannya. 

VisiMI Kanzul Huda yaitu: 



“Meluluskan peserta didik yang unggul dalam prestasi, Tangkas dalam 

kompetisi dan santun dalam budi pekerti”. 

Misi dari MI Kanzul Huda: 

1. Menyelenggarakan pendidikan secara efektif  sehingga siswa 

berkembang secara maksimal. 

2. Menjadikan madrasah sebagai madrasah pioner. 

3. Menjadikan madrasah sebagai pusatnya syiar islam khususnya 

ahlussunnah  waljama’ah. 

4. Menyelenggarakan pembelajaran untuk menumbuhkembangkan 

kemampuan berpikir aktif, kreatif dan aktif dalam memecahkan 

masalah. 

5. Menyelenggarakan pengembangan diri sehingga siswa dapat 

berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. 

6. Menumbuh kembangkan lingkungan  dan perilaku religius sehingga 

siswa dapat mengamalkan dan mengahayati agamanya secara nyata. 

7. Mewujudkan lingkungan madrasah yang bersih, sehat dan asri serta 

nyaman bagi seluruh warga madrasah. 

8. Menumbuhkembangkan perilaku terpuji dan praktik nyata sehigga 

siswa dapat menjadi teladan bagi teman dan masyarakatnya. 



9. Menumbuhkan jiwa kepemimpinan yang tangguh, jujur dan amanah 

sebagai wujud tanggung jawab seorang muslim yang menguasai 

sains dan teknologi. 

10. Meningkatkan prestasi dalam berbagai olimpiade/lomba. 

11. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada mutu lulusan 

yang berkualitas baik secara keilmuan, maupun secara moral dan 

social. 

12. Melakukan kerja sama dengan berbagai instansi sehingga madrasah 

semakin berkembang pendidikannya. 

 Adapun Tujuan Pendirian MI Kanzul Huda, adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta berakhlak mulia. 

2. Madrasah dapat memenuhi  Standar Isi  dan Standar Proses 

3. Madrasah memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang 

mumpuni 

4. Madrasah memiliki sarana dan prasarana yang memadai 

5. Madrasah dapat meningkatkan jumlah siswa  50 % 

6. Meningkatkan nilai rata-rata Ujian Nasional/Madrasah secara 

berkelanjutan 

7. Membudayakan Pengamalan 5 S (senyum, salam, sapa, sopan dan  

santun) pada seluruh warga madrasah. 



8. Meningkatkan mutu pendidikan dengan cara membentuk kelas 

unggulan. 

9. Meningkatkan mutu pendidikan dengan cara membentuk tim 

olympiade 

10. Mewujudkan Tim Olahraga dan Kesenian yang mampu bersaing di 

tingkat kabupaten maupun provinsi. 

11. Meningkatkan kualitas ubudiyah peserta didik, tenaga pendidik dan 

pendidikan melalui pembiasaan sholat dhuha dan hafalan juz ammah 

Dan Juz 1 

12. Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler, Tari Reog, Pramuka, 

Qiroah, Habsy, Futstal, Catur, Volly, drumband, Kaligrafi 

13. Meningkatkan kepedulian warga madrasah terhadap Kebersihan, 

Kesehatan, Ketertiban, dan keindahan lingkungan madrasah. 

14. English Fun Pagi Hari  

15. Berjabat tangan menyambut kedatangan siswa-siswi di pintu 

gerbang 

16. Meningkatkan mutu proses pembelajaran. 

17. Meningkatkan prosentase siswa yang mendaftar di MTSN/SLTP 

Swasta Unggulan  

18. Mewujudkan kegiatan pengembangan diri yang mampu bersaing di 

tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. 

19. Melaksanakan penghijauan di lingkungan Madrasah 



20. Pada tahun  2018  terjadi peningkatan kepedulian dan kesadaran 

warga madrasah terhadap  keamanan, kebersihan, dan keindahan 

lingkungan madrasah dari pada sebelumnya. 

B. Penjelasan Data Per-siklus 

Pada penelitian tindakan kelas (PTK) ini dilaksanakan dengan tahapan 

(Perencanaan, Tindakan, Observasi, dan Refleksi) yang disajikan dalam 2 

siklus sebagai berikut: 

1. Siklus 1 

a. Perencanaan (Planning) siklus 1 

Pada tahapan ini kegiatan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Menelaah materi pelajaran IPA yang akan diajarkan. 

2) Menyusun RPP dengan materi Perubahan Kenampakan Bumi dan 

Langit. 

3) Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran. 

4) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa. 

5) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keaktifan siswa. 

6) Menyiapkan catatan lapangan. 

b. Tindakan (Acting)  

Langkah-langkah yang ditempuh dalam Penelitian Tindakan Kelas 

siklus I adalah sebagai berikut: 

 



1) Kegiatan awal 

a) Membuka pelajaran dengan salamdan doa pembuka. 

b) Absensi 

c) Tanya jawab tentang hal yang berkaitan dengan perubahan 

kenampakan bumi dan langit. 

d) Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

2) Kegiatan Inti 

a) Guru memeriksa segala persiapan dan meminimalisir yang 

dianggap dapat mempengaruhi kelancaran diskusi. 

b) Siswa diajak mengamati gambar. 

c) Guru mendorong siswa agar dapat bertanya sesuai gambar, 

misalkan apa penyebab terjadinya pasang surut tersebut? 

d) Setelah proses bertanya siswa diminta menemukan jawaban 

pertanyaan tersebut dengan cara membaca handout materi dan 

buku teks. 

e) Untuk menguasai kompetensi ini salah satu media yang 

digunakan adalah media gambar. 

f) Yang harus dilakukan guru adalah: 

(1) Membagi kelas menjadi beberapa kelompok. 

(2) Guru membagikan materi pada tiap kelompok untuk dibaca 

sekaligus guru menjawab pertanyaan dari siswa jika siswa 

ada yang kurang paham. 



(3) Guru membagikan soal dan siswa mengerjakannya. 

(4) Mengoreksi bersama-sama. 

(5) Merumuskan kesimpulan bersama antar siswa dan guru. 

3) Kegiatan akhir 

a) Guru meminta siswa untuk merefleksi materi yang sudah 

disampaikan. 

b) Guru memberikan penguatan kembali kepada siswa terkait 

materi yang disampaikan. 

c) Siswa diberikan tugas untuk mengerjakan soal yang 

diberikan oleh guru. 

d) Salam dan doa penutup. 

c. Observasi (observing) 

Teknik observasi dilakukan secara terus-menerus dalam 

kegiatan pembelajaran pada keaktifan dan hasil belajar siswa. 

Evaluasi dilakukan terhadap dampak dari penerapan model inkuiri 

dengan media gambar selama kegiatan pembelajaran berlangsung 

terhadap hasil belajar. Adapun data keaktifan belajar dan hasil 

belajar seluruh siswa dapat dilihat dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.1 

Data Pengamatan Keaktifan Siswa dalam Proses Pembelajaran Siklus I 

No. Nama Aspek yang Dinilai Jumlah Keterangan 

A B C D E F 

1. Joel Pandu Nugraha Ryadi 2 1 1 1 1 1 7 Sedang 

2. Jois Mukti Kusuma 1 0 1 1 1 1 5 Sedang  

3. Afifah Thohiroh 2 2 1 1 1 2 9 Tinggi  

4. Ahmad Fayiz Khoirulloh Al 

Malik 

2 2 1 2 2 2 11 Tinggi   

5. Alfin Ali Nurhuda 1 1 1 1 1 1 6 Sedang  

6. Andita Wahyu Enjang Olga 

Putra 

1 0 0 0 1 1 3 Rendah  

7. Anisah Nur Pratiwi 2 1 2 1 1 1 8 Sedang  

8. Aqila Imroatul Falikh 1 2 1 1 2 1 8 Sedang  

9. Bagus Wijaya Kusuma 1 1 0 1 1 0 4 Rendah  

10. Charisma Wahyu Adinda 

Putri 

1 1 1 1 1 1 6 Sedang  

11. Fawwas Ramadhan Al-Banin 1 1 0 0 1 1 4 Rendah  

12. Hanifatun Nisa’ 2 1 2 2 1 2 10 Tinggi  

13. Muhammad Reyhan Al-

Amin 

1 2 1 1 2 2 9 Tinggi  

14. Muhammad Yusuf Nur 1 1 1 0 1 0 4 Rendah  

15. Moh. Riffan Al Farizi Mayza 1 0 0 0 1 1 3 Rendah 

16. Ulfa Aulia Sholihah 2 1 1 1 1 2 8 Sedang  

17. Vincent Darryl Yudatama 2 1 1 1 1 1 7 Sedang  

18. Yunita Sayyidatun Nafisah 

Afifah 

2 2 1 1 2 2 10 Tinggi  

19. Khansa A’idatul Ulya 2 1 1 1 1 2 8 Sedang  



20. Fathur Rahman Zaky 

Nuradiansyah 

2 2 1 1 2 2 10 Tinggi 

21. Elza Luthfiatul Masruroh 1 1 1 1 1 1 6 Sedang 

22. Nibras Tauhid Mukhyidin 2 1 1 1 1 2 8 Sedang 

23. Luthfi Rahmatika Rosyda 1 1 1 1 1 2 7 Sedang 

Keterangan:  

A : Perhatian siswa terhadap penjelasan guru. 

B : kerjasamanya dalam kelompok. 

C : kemampuan siswa mengemukakan pendapat dalam kelompok ahli 

D : kemampuan siswa mengemukakan pendapat dalam kelompok asal 

E : memberi kesempatan berpendapat kepada teman dalam kelompok 

F : mendengarkan dengan baik ketika teman berpendapat 

Keterangan penilaian: 

2 = Baik 

1 = Sedang 

0 = Rendah 

Keterangan penilaian: 

Tinggi  = 9-12 

Sedang = 5-8 

Rendah = 1-4 

Perhitungan prosentase perolehan: 

 

 

Prosentase = Jumlah keseluruhan siswa berdaarkan rata-rata  x 

100% 

Jumlah siswa seluruhnya 



Tabel 4.2 

Keaktifan Siswa pada Siklus I 

Banyak siswa Kategori Prosentase 

6 siswa Tinggi 52,2% 

12 siswa Sedang 21,7% 

6 siswa Rendah 26,1% 

Tabel 4.3 

Data Hasil Belajar Siklus I 

No. Nama  Nilai Keterangan 

1. Joel Pandu Nugraha Ryadi 75 Tuntas 

2. Jois Mukti Kusuma 70 Tuntas 

3. Afifah Thohiroh 80 Tuntas 

4. Ahmad Fayiz Khoirulloh Al 

Malik 

90 Tuntas 

5. Alfin Ali Nurhuda 75 Tuntas 

6. Andita Wahyu Enjang Olga 

Putra 

80 Tuntas 

7. Anisah Nur Pratiwi 85 Tuntas 

8. Aqila Imroatul Falikh 85 Tuntas 

9. Bagus Wijaya Kusuma 65 Belum Tuntas 

10. Charisma Wahyu Adinda Putri 50 Belum Tuntas 

11. Fawwas Ramadhan Al-Banin 65 Belum Tuntas 

12. Hanifatun Nisa’ 80 Tuntas 

13. Muhammad Reyhan Al-Amin 80 Tuntas 



14. Muhammad Yusuf Nur 40 Belum Tuntas 

15. Moh. Riffan Al Farizi Mayza 30 Belum Tuntas 

16. Ulfa Aulia Sholihah 80 Tuntas 

17. Vincent Darryl Yudatama 70 Tuntas 

18. Yunita Sayyidatun Nafisah 

Afifah 

90 Tuntas 

19. Khansa A’idatul Ulya 80 Tuntas 

20. Fathur Rahman Zaky 

Nuradiansyah 

90 Tuntas 

Lanjutan Tabel 4.3 

No. Nama  Nilai  Keterangan  

21. Elza Luthfiatul Masruroh 70 Tuntas 

22. Nibras Tauhid Mukhyidin 80 Tuntas 

23. Luthfi Rahmatika Rosyda 85 Tuntas 

 KKM 70  

 

Perhitungan prosentase perolehan hasil belajar: 

 

 

 Siswa Tuntas  : x100% = 78,3% 

Siswa belum tuntas : x100% = 21,7% 

Hasil Belajar = Jumlah keseluruhan siswa yang hasil belajarnya tuntas x 100% 

Jumah siswa seluruhnya 



Berdasarkan nilai rata-rata data perolehan hasil belajar siswa maka dapat 

disimpulkan hasil keseluruhan perolehan hasil belajar siswa dengan prosentase yang 

ditunjukkan pada table berikut: 

Tabel 4.4 

Perolehan Hasil Belajar Pada Siklus I 

Jumlah siswa Prosentase Kriteria 

18 siswa 78,3% Tuntas 

5 siswa 21,7% Belum Tuntas 

d. Refleksi (Reflecting) 

Berdasarkan data yang diperoleh dari tindakan dan observasi 

dalam pelaksanaan PTK mata pelajaran IPA dengan materi 

Perubahan Kenampakan Bumi dan Langit dengan menggunakan 

model pembelajaran inkuiri dengan media gambar, peneliti 

menyimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran siklus I belum 

mencapai hasil yang memuaskan. Hal ini dilihat hanya 6 siswa yang 

masuk kategori tinggi dengan prosentase 26,1%, 5 siswa dengan 

prosentase 21,7% masuk kategori rendah, dan sisanya masuk 

kategori sedang sebanyak 52,2%. Selain itu peneliti menyimpulkan 

bahwa masih banyak siswa mendapat hasil belajar yang tidak tuntas 

yakni sebanyak 5 siswa dengan prosentase 21,7%. Untuk itu 



peneliti mengadakan perbaikan pembelajaran pada siklus II, agar 

keaktifan belajar dan perolehan hasil belajar siswa meningkat. 

2. Siklus II 

a. Perencanaan (Planning) siklus II 

Pada tahapan ini kegiatan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Menelaah materi pelajaran IPA yang akan diajarkan. 

2) Menyusun RPP dengan materi Perubahan Kenampakan Bumi dan 

Langit.Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran. 

3) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa. 

4) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keaktifan siswa. 

5) Menyiapkan catatan lapangan. 

b. Tindakan (Acting)  

Langkah-langkah yang ditempuh dalam Penelitian Tindakan Kelas 

siklus II adalah sebagai berikut: 

1) Kegiatan awal 

a) Membuka pelajaran dengan salam dan doa pembuka. 

b) Absensi 

c) Tanya jawab tentang hal yang berkaitan dengan perubahan 

kenampakan bumi dan langit. 

d) Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

2) Kegiatan Inti 



a) Guru memeriksa segala persiapan dan meminimalisir yang 

dianggap dapat mempengaruhi kelancaran diskusi. 

b) Siswa diajak mengamati gambar. 

c) Guru mendorong siswa agar dapat bertanya sesuai gambar, 

misalkan apa penyebab terjadinya tanah longsor? 

d) Setelah proses bertanya sisa diminta menemukan jawaban 

pertanyaan tersebut dengan cara membaca handout materi dan 

buku teks. 

e) Untuk menguasai kmpetensi ini salah satu media yang 

digunakan adalah media gambar. 

f) Yang harus dilakukan guru adalah: 

(1) Membagi kelas menjadi beberapa kelompok. 

(2) Guru membagikan materi pada tiap kelompok untuk dibaca 

sekaligus guru menjawab pertanyaan dari siswa jika siswa 

ada yang kurang paham. 

(3) Guru membagikan soal dan siswa mengerjakannya. 

(4) Mengoreksi bersama-sama. 

(5) Merumuskan kesimpulan bersama antar siswa dan guru. 

3) Kegiatan akhir 

a) Guru meminta siswa untuk merefleksi materi yang sudah 

disampaikan. 



b) Guru memberikan penguatan kembali kepada siswa terkait 

materi yang disampaikan. 

c) Siswa diberikan tugas untuk mengerjakan soal yang diberikan 

oleh guru. 

d) Salam dan doa penutup. 

c. Observasi (observing) 

Teknik observasi dilakukan secara terus-menerus dalam kegiatan 

pembelajaran pada keaktifan dan hasil belajar siswa. Evaluasi dilakukan 

terhadap dampak dari penerapan model inkuiri dengan media gambar 

selama kegiatan pembelajaran berlangsung terhadap hasil belajar. 

Adapun data keaktifan belajar dan hasil belajar seluruh siswa dapat 

dilihat dibawah ini: 

Tabel 4.5 

Data Pengamatan Keaktifan Siswa dalam Proses Pembelajaran 

Siklus II 

No. Nama Aspek yang Dinilai Jumlah Keterangan 

A B C D E F 

1. Joel Pandu Nugraha Ryadi 2 1 1 1 1 2 8 Sedang 

2. Jois Mukti Kusuma 2 1 1 1 1 2 8 Sedang  

3. Afifah Thohiroh 2 2 1 1 2 2 10 Tinggi  

4. Ahmad Fayiz Khoirulloh Al 

Malik 

2 2 2 2 2 2 12 Tinggi  

5. Alfin Ali Nurhuda 2 1 1 1 1 2 8 Sedang 



6. Andita Wahyu Enjang Olga 

Putra 

1 1 1 1 1 1 6 Sedang 

7. Anisah Nur Pratiwi 2 2 2 1 1 2 10 Tinggi 

8. Aqila Imroatul Falikh 2 2 1 1 2 1 9 Tinggi 

9. Bagus Wijaya Kusuma 1 1 1 1 1 1 6 Sedang 

10. Charisma Wahyu Adinda 

Putri 

2 1 1 1 1 2 8 Sedang 

11. Fawwas Ramadhan Al-

Banin 

1 1 0 1 1 1 5 Sedang 

12. Hanifatun Nisa’ 2 1 2 2 1 2 10 Tinggi 

13. Muhammad Reyhan Al-

Amin 

2 2 1 1 2 2 10 Tinggi  

14. Muhammad Yusuf Nur 1 1 1 1 1 1 6 Sedang 

15. Moh. Riffan Al Farizi 

Mayza 

2 1 1 1 1 1 7 Sedang  

16. Ulfa Aulia Sholihah 2 2 1 1 1 2 9 Sedang  

Lanjutan Tabel 4.5 

No. Nama Aspek yang Dinilai Jumlah Keterangan 

A B C D E F 

17. Vincent Darryl Yudatama 2 1 1 1 1 2 8 Sedang  

18. Yunita Sayyidatun Nafisah 

Afifah 

2 2 2 2 2 2 12 Tinggi  

19. Khansa A’idatul Ulya 2 2 1 1 2 2 10 Sedang  

20. Fathur Rahman Zaky 

Nuradiansyah 

2 2 2 2 2 2 12 Tinggi  

21. Elza Luthfiatul Masruroh 2 2 1 1 1 1 8 Sedang  



22. Nibras Tauhid Mukhyidin 2 2 1 1 1 2 9 Tinggi  

23. Luthfi Rahmatika Rosyda 2 1 1 1 1 2 8 Sedang  

Keterangan: 

A : Perhatian siswa terhadap penjelasan guru. 

B : kerjasamanya dalam kelompok. 

C : kemampuan siswa mengemukakan pendapat dalam kelompok ahli 

D : kemampuan siswa mengemukakan pendapat dalam kelompok asal 

E : memberi kesempatan berpendapat kepada teman dalam kelompok 

F : mendengarkan dengan baik ketika teman berpendapat. 

 

Keterangan Penilaian: 

2 = Baik 

1 = Sedang 

0 = Rendah 

Keterangan Penilaian: 

Tinggi  = 9 – 12 

Sedang = 5 – 8 

Rendah = 1 - 4 

Perhitungan prosentase perolehan: 

 

 

Tabel 4.6 

Keaktifan siswa pada siklus II 

Banyak siswa Kategori Prosentase 

9 siswa Tinggi 39,13% 

 14 siswa Sedang 60,87% 

Prosentase = Jumlah keseluruhan siswa berdaarkan rata-rata  x 100% 

Jumlah siswa seluruhnya 



0 Rendah 0% 

 

Tabel 4.7 

Data Hasil Belajar Siklus II 

No. Nama  Nilai Keterangan 

1. Joel Pandu Nugraha Ryadi 85 Tuntas 

2. Jois Mukti Kusuma 80 Tuntas 

3. Afifah Thohiroh 85 Tuntas 

4. Ahmad Fayiz Khoirulloh Al 

Malik 

100 Tuntas 

5. Alfin Ali Nurhuda 80 Tuntas 

6. Andita Wahyu Enjang Olga 

Putra 

90 Tuntas 

7. Anisah Nur Pratiwi 85 Tuntas 

8. Aqila Imroatul Falikh 90 Tuntas 

9. Bagus Wijaya Kusuma 75 Tuntas 

10. Charisma Wahyu Adinda Putri 70 Tuntas 

11. Fawwas Ramadhan Al-Banin 75 Tuntas 

12. Hanifatun Nisa’ 85 Tuntas 

Lanjutan Tabel 4.7 

No. Nama  Nilai Keterangan 

13. Muhammad Reyhan Al-Amin 90 Tuntas 

14. Muhammad Yusuf Nur 70 Tuntas 



15. Moh. Riffan Al Farizi Mayza 80 Tuntas 

16. Ulfa Aulia Sholihah 85 Tuntas 

17. Vincent Darryl Yudatama 75 Tuntas 

18. Yunita Sayyidatun Nafisah Afifah 95 Tuntas 

19. Khansa A’idatul Ulya 90 Tuntas 

20. Fathur Rahman Zaky 

Nuradiansyah 

95 Tuntas 

21. Elza Luthfiatul Masruroh 80 Tuntas 

22. Nibras Tauhid Mukhyidin 85 Tuntas 

23. Luthfi Rahmatika Rosyda 90 Tuntas  

 KKM 70  

Perhitungan prosentase perolehan hasil belajar: 

 

 

Siswa yang tuntas    : x100% = 100 

Siswa yang belum tuntas : x100% = 0 

Berdasarkan nilai rata-rata data perolehan hasil belajar siswa maka 

dapat disimpulkan hasil keseluruhan perolehan hasil belajar siswa dengan 

prosentase yang ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.8 

Perolehan Hasil Belajar pada Siklus II 

Hasil Belajar = Jumlah keseluruhan siswa yang hasil belajarnya tuntas x 100% 

   Jumlah siswa seluruhnya 



Jumlah Siswa Prosentase Kriteria 

23 siswa 100% Tuntas 

0 siswa 0% Belum Tuntas 

 

d. Refleksi (Reflecting) 

Berdasarkan data yang diperoleh dari tindakan (acting) dan 

observasi (observing) dalam pelaksanaan PTK mata pelajaran IPA 

pokok bahasan Perubahan Kenampakan Bumi dan Langit dengan 

menggunakan model pembelajaran inkuiri dengan media gambar, 

peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran pada siklus II 

telah mencapai hasil yang sangat memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari 

jumlah 14 siswa yang keaktifan belajarnya masuk kategori sedang 

dengan prosentase 60,87%, dan 9 siswa masuk kategori tinggi dengan 

prosentase 39,13%. Selain itu peneliti menyimpulkan bahwa hasil 

belajar siswa sudah meningkat dengan prosentase ketuntasan 100%. 

Dengan demikian peneliti tidak mengadakan lagi untuk siklus 

selanjutnya dikarenakan peningkatan keaktifan siswa dan hasil belajar 

siswa sudah berhasil. 

 

 

C. Proses Analisis Data Per-Siklus 



Analisis data sebagai hasil penelitian meliputi peningkatan keaktifan 

dan hasil belajar pada kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran inkuiri dengan media gambar pada mata peajaran IPA dengan 

materi Perubahan Kenampakan Bumi dan Langit, disajikan dalam dua siklus 

sebagai berikut: 

1. Siklus I 

Dalam kegiatan pembelajaran IPA pada siklus I ini, peneliti 

menyimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran pada sikus ini masih belum 

mencapai hasil yang maksimal karena keaktifan masih rendah. Hal 

tersebut terlihat dari data pengamatan keaktifan siswa yang masih rendah 

yakni pada kategori tinggi sebesar 26,1%, sedang 52,2%, dan rendah 

21,7%. Sementara itu hasil belajar siswa untuk yang tuntas baru 78,3% 

dan yang belum tuntas 21,7%, sehingga perlu diadakan siklus selanjutnya 

untuk memperbaiki. 

2.  Siklus II 

Dalam kegiatan pembelajaran pada siklus II ini, untuk seluruh 

indikator keaktifan meningkat. Dari data pengamatan menunjukkan 

bahwa untuk keaktifan siswa pada kategori tinggi mencapai 39,13%, 

untuk kategori sedang mencapai 60,87% dan rendah 0. Jumlah 

pencapaian setiap aspek yang diamati mengalami kenaikan. Untuk hasil 

belajar siswa mengalami peningkatan yang maksimal yakni 100%, artinya 

bahwa seluruh siswa sudah mencapai kriteria yang ditetapkan. Untuk itu 



peneliti memutuskan untuk tidak melakukan siklus berikutnya karena 

peneliti menganggap pada siklus ini sudah maksimal. 

D. Pembahasan 

Penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kegiatan pembelajaran 

siklus I adalah guru kurang mengelola kelas sehingga model pembelajaran 

dan media yang digunakan belum bisa diteima oleh siswa. Keaktifan siswa 

tidak muncul, hanya sebagian saja yang bekerjasama dengan kelompoknya, 

hanya sedikit siswa yang mampu mengikuti arahan guru. 

Perbaikan yang terjadi pada pembelajaran siklus II, guru mulai bisa 

mengelola kelas, siswa banyak yang memperhatikan ketika guru menjelaskan 

materi yang diajarkan. Selain itu, guru juga memberikan pertanyaan-

pertanyaan yang menarik terkait dengan materi yang kemudian siswa diminta 

untuk saling berdiskusi. Dan pada sikus II ini keaktifan dan hasil belajar siswa 

lebih meningkat, hal ini dapat dilihat bahwa sebagian besar siswa kompak 

dalam bekerjasama dalam kelompok. Mempresentasikan hasil diskusi, 

membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan materi 

yang diajarkan. Hasil belajarnya juga baik seluruh siswa nilainya mencapai 

kriteria ketuntasan minimal yaitu 70. 

Hasil penelitian yang dilaksanakan sebanyak dua siklus dalam 

memahami materi pada mata pelajaran IPA dengan model pembelajaran 

inkuiri dengan media gambar memperlihatkan keaktifan siswa yang 

memuaskan. Data perbandingan kedua siklus dapat dilihat pada table berikut: 



Tabel 4.9 

Keaktifan Belajar Tiap Siklus 

Kategori Siklus I Siklus II 

Jumlah % Jumlah % 

Tinggi 6 26,1% 9 39,13% 

Sedang 12 52,2% 14 60,87% 

Rendah 5 21,7% 0 0% 

 

Tabel 4.10 

Komparasi Hasil Belajar Tiap Siklus 

Aspek Siklus Banyak Siswa Prosentase 

Tuntas I 18 siswa 78,3% 

II 23 siswa 100% 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan di kelas IV 

MI Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo dengan menerapkan model 

pembelajarn inkuiri dengan media gambar untuk meningkatkan keaktifan 

dan hasil belajar pada mata pelajaran IPA pokok bahasan perubahan 

kenampakan bumi dan langit tahun pelajaran 2017/2018 diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut. 

Model pembelajaran inkuiri dengan media gambar dapat 

meningkatkan keaktifan siswa. Pada siklus 1 siswa yang sudah aktif 

sebanyak 78,3% sedangkan yang belum aktif sebanyak  21,7%. Pada siklus 

2 siswa yang aktif naik menjadi 100% sedangkan yang belum aktif 0%. 

Model pembelajaran inkuiri dengan media gambar dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Pada siklus 1 siswa yang sudah tuntas 

sebanyak 78,3% sedangkan siswa yang belum tuntas sebanyak 21,7%. 

Pada siklus 2 siswa yang tuntas naik menjadi 100% sedangkan yang belum 

tuntas 0%, atau seluruh siswa berhasil dalam meningkatkan pemahaman 

belajarnya.  

 



 

B. Saran  

Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang dilakukan di MI Kanzul 

Huda Gundik Slahung Ponorogo pada kelas IV (empat), maka peneliti 

mempunyai saran sebagai berikut ini. 

1. Bagi Lembaga Madrasah. 

Seharusnya memberikan sarana dan prasarana yang lengkap agar 

mendukung tercapainya suatu kualitas pembelajaran. Dengan melihat 

pemahaman siswa (hasil belajar) melalui penerapan model pembelajaran 

inkuiri dengan media gambar tentunya harus di kembangkan dengan 

inovasi dan memadukan berbagai variasi strategi dalam proses 

pembelajaran. 

2. Bagi Guru/Pendidik. 

Diharapkan guru mampu menerapkan model pembelajaran dan 

media yang mengakibatkan pemahaman (hasil belajar) siswa meningkat, 

yakni menerapkan model pembelajaran inkuiri dengan media gambar 

ataupun yang lainnya, berdasarkan langkah-langkah pembelajaran IPA 

maupun proses pembelajaran bidang studi yang lain. 

3. Bagi Peserta Didik. 

Setelah mengikuti proses pembelajaran IPA melalui model 

pembelajaran inkuiri dengan media gambar, diharapkan siswa aktif untuk 

mampu menerapkannya sendiri baik di lingkungan maupun disekolah. 
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4. Bagi peneliti yang akan datang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas 

wawasan pengetahuan serta mendapatkan pengalaman dalam 

mengadakan penelitian. Hal ini juga diharapkan dapat dijadikan kajian 

dan penunjang dalam pengembangan pengetahuan penelitian yang 

berkaitan dengan topik tersebut.  
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