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ABSTRAK 
 

 
Sochibin, Akhmad. 2008. Model Pembelajaran Inquiry Terpimpin pada Sub 

Pokok Bahasan Air dan Sifatnya untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep 
dan Menumbuhkan Keterampilan  Berpikir  Kritis Siswa Kelas IV SDN 
Sekaran 01 Gunungpati Semarang. Skripsi. Pendidikan Fisika, Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I Dra. Pratiwi Dwijananti, M.Si, Pembimbing II Dr. Putut 
Marwoto, M.S. 

 
Kata kunci : inquiry terpimpin, berpikir kritis. 
 

Model pembelajaran inquiry terpimpin merupakan salah satu model 
pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung sehingga mereka menglami 
langsung konsep yang dipelajari sehingga dapat mengembangkan daya pikir.  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui peningkatan pemahaman konsep siswa terhadap pokok bahasan 
air dan sifatnya, selain itu juga untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan 
keterampilan bepikir kritis siswa kelas IV semester gasal SDN Sekaran 01 
Gunungpati Semarang tahun ajaran 2008/2009. 

Metode dokumentasi, metode tes, dan metode observasi digunakan untuk 
mengumpulkan data. Data hasil pemahaman konsep diperoleh dengan 
mengadakan tes setelah selesai pembelajaran baik siklus I maupun siklus II, 
sedangkan untuk data keterampilan berpikir kritis diadakan observasi pada saat 
pembelajaran berlangsung. 

Hasil penelitian pada sikus I rata-rata nilai tes siswa dengan model 
pembelajaran inquiry terpimpin sebesar 7,93 dengan persentase ketuntasan 
klasikal sebesar 81,82% dan hasil pekembangan keterampilan berpikir kritis siswa 
untuk aspek mengamati dengan persentase yang paling besar yaitu 75,00%, 
kemudian mengklasifikasikan 71,02%, menyimpulkan hasil pengamatan 59,09%, 
dan menyedikitkan kesalahan 58,52%. Pada siklus II rata-rata nilai tes siswa  
sebesar 8,35 dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 88,64% dan hasil 
perkembangan keterampilan berpikir kritis siswa untuk aspek mengamati tetap 
mempunyai persentase yang paling besar yaitu 81,82%, kemudian 
mengklasifikasikan 79,55%,  menyedikitkan kesalahan 71,59%, dan 
menyimpulkan hasil pengamatan 71,02%. 

Simpulan yang dapat diambil adalah bahwa model pembelajaran Inquiry 
terpimpin dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa dan 
menumbuhkembangkan keterampilan berpikir kritis siswa kelas IV SD pokok 
bahasan air dan sifatnya. Diharapkan guru  dapat menggunakan model 
pembelajaran Inquiry terpimpin pada materi yang lain sehingga dapat menambah 
variasi model pembelajaran dan pembelajaran menjadi student centered. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengembangan kemampuan siswa dalam bidang Sains (IPA) merupakan 

salah satu kunci keberhasilan peningkatan kemampuan dalam menyesuaikan diri 

dengan perubahan jaman dan memasuki dunia teknologi, termasuk teknologi 

informasi. Pendidikan di masa sekarang ini seyogyanya mampu membekali 

generasi muda dengan menemukan konsep-konsep sains dengan matang, agar 

masalah-masalah yang akan timbul di masa depan dapat diantisipasi. 

Sains merupakan cara mencari tahu tentang alam sekitar secara sistematis. 

Belajar sains tidak cukup hanya menghafal materinya saja tetapi juga harus 

dapat memahami konsep-konsep di dalamnya. Hal ini dapat tercapai jika 

pembelajaran tersebut bermakna. Menurut Ausubel dalam Dahar (1989:112) 

belajar bermakna merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada 

konsep relevan dalam struktur kognitif seseorang. 

Berdasarkan KTSP 2006 tujuan pembelajaran sains meliputi: 

mengembangkan pemahaman tentang berbagai macam gejala alam, konsep dan 

prinsip sains  yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari; melakukan kerja ilmiah untuk membentuk sikap ilmiah; meningkatkan 

kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu  

1 
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ciptaan Tuhan; meningkatkan pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA 

sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi  

(www.puskur.net/inc/si/smp/pengetahuan alam.pdf). 

Aspek psikologi yang terkandung dalam metode inquiry  memberikan 

banyak keuntungan, karena memungkinkan siswa menggunakan segala 

potensinya terutama proses mentalnya untuk menemukan sendiri konsep dan 

prinsip sains ditambah proses mental lainya yang memberikan ciri orang dewasa 

atau ciri seorang ilmuan, sehingga siswa dapat menemukan konsep diri, kritis 

dan kreatif.  

Sekolah dasar merupakan tempat pembelajaran untuk mendapatkan 

pengetahuan-pengetahuan dasar tentang konsep maupun  prinsip-prinsip, 

mengembangkan sikap kritis dan kreatif dimana kemampuan ini menjadi 

pijakan dalam pembelajaran selanjutnya. Keberhasilan pembelajaran di SD akan 

mendorong keberhasilan pembelajaran di tingkat yang lebih tinggi. 

Secara psikologi, anak kelas IV SD masuk pada masa kanak-kanak akhir 

(usia 7-10 tahun). Hubungan dengan anak-anak yang lain lebih banyak 

dibandingkan dengan sebelumnya, anak lebih suka hidup berkelompok “Usia 

gang” yaitu usia yang pada saat itu kesadaran sosial berkembang dengan pesat 

(Soeparwoto dkk, 2006: 117). Para pendidik memberikan nama pada anak 

rentang usia 7-10 tahun dengan nama ”Periode kritis dalam dorongan 

berprestasi”. Perilaku berprestasi pada masa ini mempunyai korelasi yang sangat 

tinggi dengan perilaku berprestasi pada masa dewasa (Soeparwoto, 2006: 61). 

Pembelajaran yang dibuat dengan sistem inquiry dan berkelompok sangat cocok 



 3

untuk anak usia ini dalam mengoptimalkan kemampuan dasar anak dan 

memberikan dorongan berprestasi di masa yang akan datang. 

Guru bertugas mengoptimalkan kemampuan dasar siswa agar berkembang 

secara efektif. Seorang guru harus dapat menjadi fasilitator siswa, agar siswa 

tidak mengalami kesulitan dan kebosanan dalam kegiatan belajar mengajar. 

Temuan di lapangan dari hasil wawancara guru yang mengajar siswa 

Sekolah Dasar, khususnya SDN Sekaran 01 Gunungpati Semarang, Pengajaran 

masih menggunakan metode konvensional yakni ceramah. Alasan yang 

diungkapkan mengapa masih menggunakan metode ini karena guru mengalami 

kesulitan dalam menyusun perangkat pembelajaran seperti Rencana 

Pembelajaran, LKS, alat peraga sederhana, dan media lainya. Dengan demikian 

pengajaran akan sulit untuk mengembangkan keterampilan berpikir. Siswa 

terbiasa dengan menghafal fakta-fakta, prinsip, rumus, hukum-hukum dan 

problem-problem yang diberikan oleh guru, dengan demikian pemahaman 

konsep cenderung rendah.  

Gambaran nilai yang diperoleh 44 siswa kelas IV yaitu KKM pelajaran 

Sains kelas IV  adalah 7, nilai tertinggi siswa pada materi zat dan sifatnya 

adalah 8,5, nilai terendah siswa adalah 4,1 dan nilai rata-rata siswa yaitu 6,8. 

Dari hasil nilai tersebut, maka perlu adanya perlakuan baru guna peningkatan 

nilai siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian Nafisah (2006), model pengajaran inquiry 

dapat menumbuhkan kemampuan berpikir siswa, yaitu kemampuan berpikir 

kritis dan kreatif.  
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B. Rumusan Masalah  

Masalah yang diajukan pada penelitian ini yaitu : 

1. Apakah melalui penerapan model pembelajaran  inquiry terpimpin dapat 

meningkatkan pemahaman konsep air dan sifatnya? 

2. Apakah melalui penerapan model pembelajaran inquiry terpimpin dapat 

menumbuhkan keterampilan berpikir kritis siswa? 

 

C. Penegasan Istilah 

1. Inquiry terpimpin 

Inquiry merupakan suatu proses mental dimana anak atau individu terlibat 

dalam menggunakan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep atau 

prinsip. Inquiry yang diterapkan pada model pembelajaran ini adalah inquiry 

terpimpin, guru memberikan petunjuk kepada siswa untuk melakukan proses 

belajar (Sulistiyowati, 2004). 

 

2. Keterampilan berpikir kritis 

Keterampilan berpikir adalah kemahiran menggunakan akal budi untuk 

mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Keterampilan berpikir yang 

diambil yaitu keterampilan berpikir kritis menurut Carin and Sund yang 

meliputi: Mengklasifikasi, mengamati, meminimalkan kesalahan, dan 

menyimpulkan hasil pengamatan. 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah  meningkatkan 

pemamahan konsep sub pokok bahasan air dan sifatnya dan mendiskripsikan 

keterampilan berpikir kritis siswa melalui model pembelajaran inquiry terpimpin 

pada siswa kelas IV SDN Sekaran 01 Kec. Gunungpati Kab. Kota Semarang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan dilaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini, manfaat yang 

dapat diambil adalah memberikan informasi bahwa pembelajaran inquiry 

terpimpin dapat meningkatkan pemahaman konsep sub pokok bahasan air dan 

sifatnya dan menumbuhkan keterampilan berpikir kritis siswa kelas IV Sekolah 

Dasar Negeri Sekaran 01 Gunungpati Semarang. 

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu: bagian pendahuluan, bagian isi 

dan bagian akhir skripsi. 

  

1. Bagian pendahuluan 

Bagian ini berisi halaman judul, pengesahan, abstraksi, motto dan 

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar table, daftar gambar, dan daftar 

lampiaran. 
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2. Bagian isi skripsi  

Bagian ini terdiri dari lima bab yaitu: 

BAB I   : Pendahuluan 

Pendahuluan berisi alasan pemilihan judul, permasalahan, 

penegasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi.   

BAB II   : Landasan Teori 

Landasan teori bersisi mengenai teori yang mendukung dan 

berkaitan dengan permasalahan, hipotesis. 

BAB III   : Metode Penelitian 

Metode penelitian berisi lokasi dan subyek penelitian, faktor 

yang diteliti, desain penelitian, metode pengumpulan data, 

teknik analisis data, dan indikator keberhasilan. 

BAB IV   : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang uraian-uraian tentang hasil penelitian dan 

pembahasan yang dikemukakan. 

BAB V   : Penutup 

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari 

penelitian yang dilakukan. 

 

3. Bagian akhir skripsi 

Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan surat 

keterangan. 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Deskripsi Teoritik Kependidikan 

1. Pembelajaran  IPA (Sains) 

Carin (1989) menyatakan: IPA adalah suatu kumpulan pengetahuan yang 

tersusun secara sistematik, yang dalam penggunaannya secara umum terbatas 

pada gejala alam. Produk dan sasaran IPA antara lain adalah konsep, teori dan 

prinsip ilmiah. Dasar untuk pembentukan produk IPA berasal dari data hasil 

observasi yang dapat ditiru. Konsep adalah gagasan atau ide berdasarkan 

pengalaman yang relevan yang dapat digeneralisasikan. 

Dalam SK-KD Sains SD tahun 2007 Bab pendahuluan dikatakan bahwa 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan cara mencari tahu tentang alam secara 

sistematis untuk menguasai pengetahuan, fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-

prinsip, proses penemuan, dan memiliki sikap ilmiah. Pendidikan IPA  di sekolah 

dasar bermanfaat bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam 

sekitar. 

Pendidikan IPA menekankan pada pemberian pengalaman langsung 

untuk mengembangkan kompetensi agar peserta didik mampu menjelajahi dan 

memahami alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan  untuk 

“mencari tahu”  dan “berbuat” sehingga dapat membantu peserta didik untuk 

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar. 
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Kurikulum IPA menyediakan berbagai pengalaman belajar untuk 

memahami konsep dan proses IPA. Pemahaman ini bermanfaat bagi peserta didik 

agar dapat: i) menanggapi isu lokal, nasional, kawasan, dunia, sosial, budaya, 

ekonomi, lingkungan dan etika; ii) menilai secara kritis perkembangan dalam 

bidang IPA dan teknologi serta dampaknya; iii) memberi sumbangan terhadap 

kelangsungan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan  iv)  memilih 

karir yang tepat. Oleh karena itu, kurikulum IPA lebih menekankan  peserta didik  

untuk  menjadi pebelajar aktif dan luwes . Dengan demikian perlu daya kerja otak 

agar dapat berpikir kritis guna kebermanfaatan konsep IPA. 

Melalui pengalaman terhadap suatu obyek atau kekuatan, kita akan 

memperoleh suatu gambaran mental didalam otak atau pikiran kita tentang obyek 

dan kekuatan tersebut. Penyempurnaan mental di dalam otak akan menghasilkan 

suatu konsep yang segera akan menjadi dasar untuk persepsi sebelumnya terhadap 

benda atau kejadian yang sama.  

Otak manusia seolah-olah merupakan gudang tempat menyimpan setiap 

pengalaman yang diperoleh, atau dapat diibaratkan sebagai gudang pengalaman 

seperti halnya rekaman gambar hidup atau komputer. Kumpulan rekaman ini 

memungkinkan untuk mengumpulkan kembali pengalaman-pengalaman yang lalu 

sewaktu pengalaman tersebut terjadi atau berulang lagi. Rekaman pengalaman 

tersebut merupakan susunan pengertian, perasaan, dan nilai, serta selera lain oleh 

simbol atau bahasa. Kombinasi dari pengertian, nilai, dan simbol disebut sebagai 

konsep. 



 9

Setiap orang harus membuat konsep sendiri. Cara yang mudah adalah 

melalui persepsi langsung dari bendanya sendiri, tidak melaui mendengarkan dari 

orang lain. Sangat penting bagi guru untuk memahami bagaimana seseorang 

(siswa) mendapatkan  konsep atau pengetahuan secara mandiri secara aktual 

tentang benda benda dalam dunianya. Sering guru memilih untuk berbicara atau  

berbicara di kelas daripada menunjukan benda yang dibicarakan itu. Dengan 

alasan ini banyak proses belajar mengajar yang berlangsung tidak efektif. 

Proses belajar sebaiknya dimulai dari kontak pribadi dengan obyek yang 

sesungguhnya, seperti kejadian atau perihal kehidupan. Kontak-kontak tersebut 

melalui alat indera kita. Alat indera mentransmisikan pengertian ke otak yang 

kemudian dikenal sebagai persepsi. Melalui kejadian-kejadian persepsi ini, kita 

dapat memformulasikan konsep-konsep terutama konsep IPA yang dapat 

memberikan pengertian tentang kita dan lingkungan kita. Pemahaman tentang 

konsep-konsep IPA menjadi sangat penting dan menjadi salah satu tujuan dari 

pendidikan IPA. 

 

2. Tujuan pendidikan Sains 

Tujuan pendidikan IPA harus menguraikan antara lain keterampilan- 

keterampilan kognitif, psikomotor, dan afektif yang diharapkan terbentuk pada 

diri siswa, selain itu juga menguraikan atau menyatakan suatu pengetahuan / 

konsep-konsep yang dianggap penting untuk memperoleh keterampilan 

keterampilan tersebut.  
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Konsep merupakan struktur mental yang digunakan untuk 

mengorganisasikan dan mengkategorikan kenyataan (Sugandi, 2004: 88). Dahar  

menyatakan konsep secara sederhana dapat dimengerti sebagai kategori suatu 

rangsangan (stimulus) berdasarkan atribut-atribut yang dimilikinya. 

Tujuan pembelajaran IPA di Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) adalah agar peserta didik mampu: 

a. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep  IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positip  dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan,  teknologi dan 

masyarakat. 

c. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan.  

d. Berperanserta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan alam. 

e. Menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan.  

f. Memiliki pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk 

melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) (SK-KD Sains SD 2007). 

Dengan demikian, Guru perlu menggunakan metode yang cocok agar 

tujuan pembelajaran IPA dapat tercapai.  
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3. Metode inquiry terpimpin 

Pengajaran Inquiry harus meliputi pengalaman pengalaman belajar untuk 

menjamin bahwa siswa dapat mengembangkan proses Inquiry. Sund  menekankan 

pengajaran discovery dengan batas-batas tertentu untuk siswa kelas dasar yang 

lebih rendah, kemudian mengenalkan inquiry kepada siswa yang lebih atas 

kelasnya yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan intelektualnya. 

Jelaslah bahwa Siswa dapat berkembang kemampuan berpikir discovery-

Inquirynya, hanya apabila ia terlibat dalam kegiatan kegiatan yang menuntut 

pelaksanaan tugas-tugas mental tersebut. Siswa sesungguhnya tidak pernah 

menguasai setiap tugas mental dengan sempurna, maka hanya ada suatu tingkatan 

agar siswa itu menjadi ahli dalam mempelajari bagaimana to discover dan to 

Inquiry.  

Beberapa keuntungan mengajar dengan menggunakan metode 

Discovery-Inquiry antara lain : 

1) Jerome Bruner, Seorang Profesor psikologi dari Harvard University di 

Amerika Serikat menyatakan beberapa keuntungan metode discovery sebagai 

berikut : 

a) Siswa akan mengerti konsep-konsep dasar dan ide-ide lebih baik. 

b) Membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi-situasi 

proses belajar yang baru. 

c) Mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri 

d) Mendorong siswa untuk berpikir intuitif dan merumuskan hipotesisnya 

sendiri. 
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e) Memberikan kepuasan yang bersifat instrinstik. 

f) Situasi proses belajar menjadi lebih terangsang. 

2) Pengajaran menjadi student centered 

3) Proses belajar mengajar melalui kegiatan inquiry dapat membentuk dan 

mengembangkan konsep diri pada siswa. 

4) Tingkat pengharapan bertambah. 

Bagian dari konsep diri siswa ialah tingkat pengharapanya, yaitu siswa 

mempunyai ide tertentu tentang bagaimana ia dapat menyelesaikan tugas dengan 

caranya sendiri. 

5) Inquiry learning dapat mengembangkan bakat keterampilan individu. 

6) Inquiry learning dapat menghindarkan siswa dari cara-cara belajar dengan 

menghafal  (Koes, 2003: 34). 

Menurut Amin dalam Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia volume 3 

nomor 3 Nopember 2005 yang dikutip oleh Sulistyowati (2004), pembelajaran 

Guide Discovery Inquiry Laboratory Lesson adalah pembelajaran penemuan 

dengan bimbingan. Guru memberikan bantuan yang cukup besar dalam 

pembelajaran dan siswa melakukan pendidikan melalui prosedur langkah demi 

langkah. Menurut Ali, dikutip juga oleh Sulistyowati (2004) Guide Discovery 

Inquiry Laboratory Lesson merupakan model pembelajaran inquiry terpimpin 

dimana pelaksanaan penyelidikan dilaksanakan oleh siswa berdasarkan petunjuk-

petunjuk guru. Petunjuk diberikan pada umumnya berbentuk pertanyaan 

membimbing. 
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Pembelajaran Guide Discovery Inquiry Laboratory Lesson juga 

merupakan salah satu bentuk pembelajaran kooperatif. Siswa secera berkelompok 

belajar dari pengalaman nyata yang dipandu dengan pertanyaan dalam LKS dan 

pelaksanaannya menggunakan alat atau media untuk mendorong agar siswa lebih 

aktif selama pembelajaran berlangsung. 

Beberapa strategi untuk menunjang pembelajaran kooperatif model 

Guide Discovery Inquiry Laboratory Lesson adalah sebagai berikut. Pertama 

dilakukan pembagian kelompok yang terdiri dari 5-6 siswa. Jumlah anggota 

tersebut diharapkan lebih efektif dibanding dari jumlah siswa yang lebih banyak. 

Pembagian tugas dapat lebih terencana dengan baik dan masing-masing lebih 

mencurahkan waktu untuk tugasnya. Pembentukan kelompok sebaiknya dilakukan 

oleh guru agar kemampuan siswa dalam kelompok merata. Kedua adalah 

pembagian tugas tersetruktur misalnya; i) Melaksanakan praktikum dengan 

memperhatikan langkah kerja yang ada pada LKS; ii) Menjawab pertanyaan pada 

LKS; iii) Melaksanakan diskusi setelah kegiatan praktikum selesai. Pembagian 

tugas untuk masing-masing siswa dalam kelompok perlu dilakukun oleh guru agar 

tidak terjadi pengelakan tugas. Ketiga adalah tanggung jawab bersama. 

Pembagian tugas kepada masing-masing siswa dapat mendorong siswa lebih 

bertanggung jawab, bukan hanya terhadap dirinya melainkan juga terhadap 

kelompoknya, karena keberhasilan kelompok terletak pada keberhasilan individu. 

Keberhasilan individu dalam pembelajaran dengan menggunakan metode inquiry 

terpimpin ini diantaranya adalah berhasil mengambangkan keterampilan diri siswa 

dan salah satu keterampilan tersebut yaitu keterampilan berpikir kritis. 
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4. Hakikat berpikir kritis 

Kebanyakan orang menyetujui bahwa melalui penglihatan, pendengaran, 

dan semua panca indera, kita akan mendapat rangsang dari obyek yang kita lihat, 

dengar dan rasakan. Respon tersebut diterima oleh sel syaraf (neuron) dan 

kemudian diteruskan sampai ke otak. Dari otak inilah kita akan memperoleh suatu 

gambaran tentang obyek apa yang kita lihat, suara apa yang kita dengar dan benda 

apa yang kita rasakan dan obyek tersebut direkam kemudian disimpan dalam 

memorinya. Otak sebagai tempat menyimpan atau mengingat tiga informasi yaitu 

Isi (Content) untuk dipikirkan, perasaan-perasaan (feelings) sasaran yang kita 

miliki tentang isi ini, dan pertanyaan-pertanyaan (questions) yang akan kita jawab 

sendiri dengan memanfaatkan isi tersebut. Isi meliputi simbol-simbol, angka-

angka, kata-kata, kalimat, fakta, aturan, metode dan lain-lain. Masing-masing 

orang mempunyai kecerdasan isi yang berbeda. 

Tujuan utama pendidikan adalah untuk mengajarkan siswa guna 

meningkatkan kecerdasan  mereka. Guru yang baik adalah Guru yang mengetahui 

karakter psikologi perkembangan anak yang dia didik agar pembelajaran dapat 

berlangsung dengan baik. Dengan kata lain Guru juga memperhatikan emosional 

siswa dalam pembelajaran agar perkembangan proses belajar dapat berhasil secara 

optimal. Suatu hal yang harus diperoleh siswa setelah belajar adalah memiliki 

kemampuan berpikir secara efektif dan efisien untuk memecahkan masalah. 

Dengan bekal kemampuan tersebut siswa akan memecahkan masalah yang 

dihadapi secara tepat. 
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Setiap pemecahan masalah memerlukan kemampuan berpikir tinggi. Siswa 

perlu dilatih kerja pikir dari tingkat berpikir rendah sampai tingkat berpikir paling 

tinggi. Pelatihan untuk berpikir itu disesuaikan dengan tingkat perkembangan jiwa 

siswa. Dalam Radno Harsanto (2005), Benyamin Bloom membagi tingkat berpikir 

menjadi lima tingkat yakni: tingkat berpikir pengetahuan, komprehensi 

(pemahaman), aplikasi, analisis, sitesis dan berpikir evaluasi. Tingkatan berpikir 

menurut Mc Tighe dan Schollenberger adalah berpikir kritis, kreatif, analisis, 

sintesis, dan evaluasi. Namun disini hanya membahas keterampilan berpikir kritis 

saja.  

Carind dan Sund (1989:160) membagi keterampilan berpikir kritis menjadi 

beberapa kategori yaitu: Mengklasifikasi, mengasumsi, memprediksi dan 

menghipotesis, menginterpretasi data dan membuat kesimpulan, mengukur, 

merancang sebuah penyelidikan untuk memecahkan masalah, mengamati, 

membuat grafik, meminimalkan kesalahan, mengevaluasi dan menganalisis. 

Disini peneliti hanya mengambil keterampilan mengklasifikasi, mengamati, 

meminimalkan kesalahan, dan menyimpulkan hasil pengamatan. Keterampilan-

keterampilan ini akan dilihat dari keterampilan siswa SDN Sekaran 01 

Gunungpati Semarang pada pokok materi air dan sifatnya. 

 

B.  Pokok Materi Air dan sifatnya 

Menurut SK-KD, pelajaran Sains untuk SD kelas IV semester gasal 

tertulis pada aspek benda dan sifatnya terdapat kompetensi dasar setiap siswa 

mampu menyimpulkan bahwa setiap benda (padat, cair, dan gas) memiliki sifat 
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tertentu (BSNP 2007). Disini peneliti hanya memfokuskan pada zat cair. Peneliti 

menggunakan air sebagai contoh zat cair dan menyelidiki sifat-sifatnya. Adapun 

sifst-sifat air adalah sebagai berikut: 

 

1. Bentuk air berubah-ubah sesuai tempatnya, volumenya tetap, dan menempati 

ruang. 

Apabila air di masukkan ke dalam gelas, maka bentuk air akan 

menyerupai gelas. Segelas air tadi kemudian diletakkan pada mangkuk, 

bagaimana bentuk segelas air itu? Apakah volume air berubah? Apakah air 

menempati ruang? Jawaban sesuai pengamatan adalah bentuk air menjadi seperti 

mangkuk, volumenya tetap satu gelas, dan air menempati ruang. 

 

          Gelas                                 Mangkuk 

 

 

Gambar 2.1. Gambar bentuk air yang selalu berubah sesuai bentuk wadahnya 

 

2. Bentuk permukaan air yang tenang selalu datar 

Permukaan air yang tenang yang  ada pada sebuah gelas terlihat datar. 

Jika sebuah selang diisi dengan air, kemudian ujung-ujung selang itu disatukan, 

apakah ada perbedaan ketinggian permukaan air pada kedua ujung selang? Tentu 

diketahui bahwa permukaan air dalam selang juga datar. Contoh gambarnya dapat 

dilihat pada Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2. Gambar permukaan air yang tenang selalu datar 

 

3. Air mengalir ke tempat yang lebih rendah 

Perhatikan air hujan, air yang menetes dari 

genteng, aliran air sungai, air terjun, dan air di pancuran 

pada gambar di samping. Secara alami semua air itu 

mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih 

rendah. Air tidak bisa naik ke atas sendiri. Air bisa naik 

ke atas jika ada tekanan dari luar atau di pompa. 

 

4. Air menekan ke segala arah 

Jika dua buah botol aqua, yang satu kita beri beberapa lubang yang sama 

mengitari dinding botol, botol yang lain diberi lubang berderet di samping bagian 

bawah ke atas, kira-kira berjarak 3 cm. kemudian kedua botol tersebut kita isi 

dengan air sampai penuh. Apa yang terjadi? Air akan keluar lewat lubang-lubang 

itu. Hal ini membuktikan bahwa air menekan ke segala arah, akan tetapi daya 

tekan air berbeda-beda. Lubang yang paling bawah mempunyai tekanan paling 

Gambar 2.3. 
Gambar air 
mengalir ke tempat 
yang lebih rendah 
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besar, kemudian lubang di atasnya dan seterusnya yang ditunjukkan oleh panjang 

pancuran air. 

 

 

 

 

 
Gambar 2.4. Gambar air yang menekan ke segala arah 
 

5. Air meresap melalui celah-celah kecil 

Saat Ibu merendam pakaian, pakaian menjadi basa. Ternyata pakaian 

kita menjadi lebih berat dibandingkan dengan saat pakaian kita kering. Hal ini 

terjadi karena air dapat meresap melalui celah-celah kecil. 

 

6. Air dapat melarutkan benda lain 

Jika kita masukkan secendok gula pasir ke dalam segelas air, kemudian 

kita aduk, lama-lama gula pasir tersebut tidak kelihatan, yang kelihatan cuma 

airnya saja. Hal ini berarti air dapat melarutkan benda lain, contohnya gula pasir. 

 

C.  Kerangka Berpikir 

Dari rumusan masalah yang ada dapat kita susun kerangka berpikir 

sebagai berikut: Pembelajaran IPA (Sains) hendaknya dikembangkan sekaligus 

dengan memperhatikan kemampuan dan tingkat perkembangan peserta didik serta 

hakikat belajar Sains itu sendiri karena peserta didik yang belajar Sains memiliki 
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kemempuan yang berbeda-beda. Salah satu metode yang dapat mendorong 

perkembangan siswa untuk aktif dan mempertimbangkan perkembangan 

intelektualitas siswa dalam pembalajaran adalah metode inquiry terpimpin. 

Keberhasilan pembelajaran salah satunya ditentukan oleh penerapan 

metode pembelajaran. Metode pendekatan inquiry terpimpin dapat 

mengembangkan aspek fisik, sosial, serta kognitif seorang anak. Dismping itu 

dapat membantu membina hubungan guru dan siswa yang sulit menyesuaikan 

diri. Metode ini merupakan salah satu cara untuk mengkomunikasikan diri siswa 

dengan kehidupan nyata dengan adanya bimbingan dan petunjuk-petunjuk dari 

guru. Penggunaan metode mengajar inquiry terpimpin diharapkan dapat 

merangsang keterampilan berpikir kritis siswa karena dihadapkan pada benda-

benda konkrit. 

Pada penelitian ini diperkirakan bahwa sistem pembelajaran dengan 

menggunakan metode inquiry terpimpin dapat : i) meningkatkan pemahaman 

konsep siswa tentang Sains. Perkiraan ini didasarkan pada perkembangan kognitif 

siswa usia SD/MI berada pada tahap operasional konkrit dan siswa akan kesulitan 

sekali untuk mempelajari konsep-konsep yang abstrak. Pada tahap perkembangan 

ini pengajaran-pengajaran yang abstrak dapat dilakukan dengan bantuan benda-

benda konkrit. ii) menumbuhkembangkan keterampilan berpikir kritis siswa. 

Perkiraan ini berdasarkan teori yang ada bahwa keuntungan pembelajaran dengan 

menggunakan metode inquiry di antaranya adalah dapat mengembangkan 

keterampilan diri siswa dan salah satunya adalah keterampilan berpikir kritis 

(Koes, 2003 :34). Ada beberapa keterampilan berpikir kritis seperti : keterampilan 
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merancang sebuah penyelidikan, mengolah data, membuat grafik, mengevaluasi, 

dan menganalisis tidak diamati pada penelitian ini karena kemampuan daya pikir 

siswa untuk kelas IV SD yang belum memadai. Oleh karena itu, dalam penelitian 

ini penulis hanya mengambil keterampilan mengklasifikasikan, mengamati, 

meminimalkan kesalahan, dan menyimpulkan hasil pengamatan. 

 

 D.   Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka teoritik diatas, maka hipotesis tindakan penelitian 

ini adalah. “Penerapan model pembelajaran Inquiry terpimpin dapat 

menumbuhkan keterampilan berpikir kritis siswa dan meningkatkan pemahaman 

konsep sub pokok bahasan air dan sifatnya pada siswa kelas IV SDN Sekaran 01 

Kec. Gunungpati Kab. Kota Semarang”. 
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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

A.  Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri Sekaran 01 

Kec.Gunungpati Kab.Kota Semarang Semester genap tahun ajaran 2007/2008. 

 

B.  Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus tahun 2008 di SD 

Negeri Sekaran 01 Kec.Gunungpati Kab.Kota Semarang. 

 

C.  Desain Penelitian 

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Fokus penelitian 

ini adalah pada kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan pemamahan konsep 

pada sub pokok bahasan air dan sifatnya. Penelitian dilakukan melalui tahap-tahap 

planning,  treatment, dan Reflection dengan materi berbeda yang dilakukan secara 

bersiklus sampai terlihat peningkatan pemahaman konsep dan tercapainya 

indikator keterampilan berpikir kritis siswa. Secara garis besar  penelitian ini 

dibagi menjadi dua bagian,  yaitu: (1). Pra pelaksanaan penelitian dan (2). 

Pelaksanaan penelitian. 
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1. Pra pelaksanaan kegiatan. 

            Kegiatan ini meliputi: menyusun perangkat pembelajaran Sains dengan 

menggunakan model pembelajaran Inquiry terpimpin yaitu: Rencana 

Pembelajaran (RP), Lembar Kegiatan Siswa (LKS), dan perangkat evaluasi. 

Instrumen perangkat evaluasi dirancang untuk mengungkap pemahaman konsep 

sedangkan lembar observasi digunakan mengungkap kemampuan siswa untuk 

berpikir kritis. 

2. Pelaksanaan kegiatan. 

Melaksanakan skenario kegiatan dengan menggunakan model 

pembelajaran Inquiry terpimpin secara bersiklus. 

a. Siklus 1 

1) Planning 

Kegiatan planning meliputi : i) Menyusun rencana pembelajaran (RP) 

dengan model Inquiry terpimpin pada sub pokok bahasan air dan sifatnya (sifat 

pertama, kedua, dan ketiga). ii) menyusun perangkat pembelajaran dengan model 

pembelajaran Inquiry terpimpin yang meliputi soal tes, Lembar Kegiatan Siswa 

(LKS), lembar observasi. 

2) Treatment (Tindakan I dan Observsi I) 

Guru menerapkan model pembelajaran Inquiry terpimpin pada materi air 

dan sifatnya (sifat pertama, kedua, dan ketiga). Guru membimbing siswa 

melakukan percobaan  untuk menyelidiki sifat-sifat yang terdapat pada air. Siswa 

melakukan percobaan sambil mengisi Lembar Kegiatan Siswa (LKS). Siswa 

mengerjakan tes tertulis pada akhir pembelajaran siklus I. Tes ini digunakan oleh 
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peneliti untuk mengetahui pemahaman konsep yang dimiliki siswa setelah 

mendapatkan treatment pada siklus I.  

3) Reflection 

Perangkat evaluasi yang berupa tes dan lembar observasi dianalisis. 

Analisis soal tes dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman konsep siswa, 

sedangkan analisis lembar observasi dilakukan guna mengetahui gambaran 

pertumbuhan keterampilan berpikir kritis siswa untuk aspek yang diamati. Bila 

pemahaman konsep siswa sudah meningkat dan telah mencapai ketuntasan 

klasikal maka penelitian sudah dianggap selesai dan apabila belum memenuhi 

kriteria ketuntasan klasikal maka dicari kelemahannya. Kelemahan dari 

pembelajaran siklus I kemudian dijadikan bahan masukan pada  planning  

berikutnya. 

 

b. Siklus II 

1) Planning 

Planning yang dilakukan pada siklus II hampir sama dengan yang 

dilakukan pada siklus I tetapi dengan materi air dan sifatnya (sifat keempat, lima, 

dan enam). 

2) Treatment (Tindakan II dan Observasi II) 

Guru menerapkan model pengajaran Inquiry terpimpin materi air dan 

sifatnya (sifat keempat, kelima, dan keenam). Siswa melakukan percobaan sambil 

mengisi Lembar Kegiatan Siswa (LKS). Guru membimbing siswa melakukan 
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percobaan sederhana dengan materi tersebut dan melakukan observasi terhadap 

keterampilan berpikir kritis siswa.  

 

Pada akhir pembelajaran siklus II, siswa mengerjakan tes tertulis. Tes ini 

digunakan oleh peneliti untuk mengetahui pemahaman konsep yang dimiliki 

siswa setelah mendapatkan treatment pada siklus II.  

3) Reflection 

Perangkat evaluasi yang berupa tes dan lembar observasi dianalisis. 

Analisis soal tes dilakukan untuk mengetahui apakah pemahaman konsep siswa 

ada peningkatan atau belum, sedangkan analisis lembar observasi dilakukan guna 

mengetahui gambaran pertumbuhan keterampilan berpikir kritis siswa pada aspek 

yang diamati. Bila nilai pemahaman konsep siswa sudah meningkat dan telah 

mencapai ketuntasan klasikal, maka penelitian sudah dianggap selesai. Bila 

nilainya belum memenuhi kriteria ketuntasan klasikal maka dicari kelemahannya. 
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Secara keseluruhan desain rencana penelitian ini digambarkan dalam 

bentuk diagram alir berdasarkan kutipan model Kemmis dan Mc Taggart sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Gambar 3.1. Diagram alir siklus pada PTK    (dimodifikasi dari Arikunto, 2002: 

84) 
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D.  Variabel Penelitian 

Variabel penelitian ini adalah keterampilan berpikir kritis dan 

pemahaman konsep. Variabel –variabel tersebut selanjutnya akan diteliti 

peningkatannya setelah mendapatkan pembelajaran inquiry terpimpin. 

 

E.  Pengembangan Instrumen Penelitian 

1.   Instrumen dan Fungsinya 

a. Instrumen Pembelajaran 

Instrumen pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran 

dengan model pembelajaran Inquiry terpimpin meliputi: Rencana Pembelajaran 

(RP) dan Lembar Kegiatan Siswa (LKS). Rencana Pembelajaran dibuat dan 

digunakan sebagai panduan peneliti untuk mengatur jalannya proses pembelajaran 

dengan model pengajaran Inquiry terpimpin. 

b. Instrumen Evaluasi 

Instrumen yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan model 

pengajaran Inquiry terpimpin meliputi: soal  tes untuk masing-masing siklus yang 

terdiri soal konsep (pengetahuan) dan lembar observasi yang digunakan untuk 

mengungkap keterampilan berpikir kritis siswa. 

2. Metode Penilaian Instrumen 

a. Tes 

Soal  tes meliputi tes pengetahuan konsep. Soal  tes terdiri  dari soal 

obyektif, dan soal dengan jawaban singkat. Dengan penilaian sebagai berikut:  
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Tabel 1. Metode penilaian soal tes 
 

 

kemudian jumlah nilai obyektif dan jawaban singkat dibagi 2, secara matematis 

dapat ditulis : 

Bo  +  2Bj NA = 
2 

 

Keterangan : 

NA = nilai akhir 

Bo = Jumlah jawaban yang benar untuk soal obyektif  

Bj = Jumlah jawaban yang benar untuk soal dengan jawaban singkat  

b. Lembar observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mengungkap keterampilan berpikir 

kritis siswa dengan penilaian variasi skor dari 1 sampai 4, adapun ketentuan 

penilaiannya  sebagai berikut : 

Nilai    4 = Baik sekali 

Nilai    3 = Baik 

Nilai    2 = Cukup 

Nilai    1 = Jelek 

Kriteria penilaian lembar observasi untuk masing-masing nilai dapat dilihat pada 

Lampiran 22.   

 

No. Soal Jumlah benar Faktor pengali Nilai 
1. 
2. 

Pilihan ganda 
Jawaban singkat 

Bo 
Bj 

1 
2 

Bo 
2Bj 
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F. Teknik Pengumpulan Data. 

1. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan daftar nama dan 

jumlah siswa yang akan menjadi peserta kegiatan pembelajaran inquiry terpimpin, 

mengumpulkan data-data hasil penelitian, dll. 

2. Metode Tes 

Metode ini meliputi tes tertulis tentang pemahaman konsep air dan 

sifatnya yang terdiri dari soal obyektif, dan isian singkat yang dilaksanakan pada 

akhir pembelajaran masing-masing siklus. Tes Data ini digunakan untuk 

mengetahui nilai siswa setelah mendapatkan treatment yaitu pembelajaran dengan 

menggunakan metode inquiry terpimpin. 

3. Metode Observasi 

Metode observasi digunakan untuk mengungkap keterampilan berpikir 

kritis siswa dalam melakukan percobaan yang diamati langsung oleh guru.  

  

G. Teknik Analisis Data 

1. Teknik analisis awal soal uji coba. 

Dalam penelitian ini alat ukur untuk pemahaman konsep yang   

berbentuk soal obyektif dan jawaban singkat setelah diujicoba maka dianalisis 

untuk dijadikan instrumen penelitian. 

a. Validitas butir soal 

Rumus yang digunakan untuk menentukan validitas butir soal adalah 

rumus korelasi product moment angka kasar. 
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( )( )

( )( ) ( )( )∑ ∑∑ ∑
∑∑∑

−−

−
=

2222 YYNXXN

YXXYN
rXY     (Arikunto, S.2002:146) 

 keterangan : 

 rxy   =  koefisien korelasi   

 X    =  skor tiap butir soal 

 Y    =  skor total yang benar dari tiap subjek. 

 N    =  jumlah subjek 

Harga r yang diperoleh dibandingkan dengan r table product moment 

dengan taraf signifikan 5%. Jika harga r hitung > r table product moment, maka 

item soal yang diuji bersifat valid. 

Hasil rekapitulasi validitas butir soal setelah dihitung menggunakan 

product moment angka kasar secara umum dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Rekapitulasi validitas butir soal uji coba. 
 

 

Hasil perhitungan tersebut dengan menggunakan taraf signifikan 5%, 

jumlah subjek penelitian adalah 44 dan diperoleh r tabel sebesar 0,297. Data 

validitas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2. 

 

b. Reliabilitas 

Reliabilitas instrumen dihitung dengan menggunakan rumus KR-20 

yaitu: 

No. Kriteria Jumlah persentase 
1 
2 

Valid 
Tidak valid 

30 
6 

83,33% 
16,67% 
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⎠
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⎝
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vt
1

1-k
kr11

pq         (Arikunto, S. 2002:163) 

 dengan  : 

 r11  =  Reliabilitas instrumen   

 k =  Jumlah Soal 

 vt   =  Varians total 

 p =  Proporsi subyek yang menjawab benar 

 q =  Proporsi subyek yang menjawab salah        

Harga r yang diperoleh dibandingkan dengan r table product moment 

dengan taraf signifikan 5%. Jika harga r hitung > r table product moment, maka 

instrumen yang diuji bersifat reliabel. 

Perhitungan reabilitas instrumen dengan menggunakan rumus KR-20 

menghasilkan reabilitas terhitung pada penelitian ini sebesar 0,802, sedangkan 

jumlah subyek yang ikut dalam penelitian ini adalah 44 dan taraf signifikannya 

diambil 5% maka diperoleh r tabel sebesar 0,297, dengan demikian r hitung > r tabel , 

maka instrumen penalitian ini dikatakan reliabel. Data perhitungannya dapat 

dilihat pada Lampiran 4. 

c. Tingkat Kesukaran 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu 

sukar (Arikunto, 2002: 207). Untuk menentukan indeks kesukaran digunakan 

rumus sebagai berikut: 

JS
BP =  

Keterangan: 
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P : Indeks kesukaran 

B : Banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 

JS : Jumlah keseluruhan siswa yang mengikuti tes 

Kriteria Indeks Kesukaran 

P : 0,00-0,30 adalah sukar 

P : 0,31-0,70 adalah sedang 

P : 0.71-1,00 adalah mudah                          

 (Arikunto, S.2002: 210) 

Hasil perhitungan tingkat kesukaran soal setelah dihitung dengan 

menggunakan rumus tersebut secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rekapitulasi tingkat kesukaran soal uji coba  
 

 

Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2. 

d. Daya Beda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan soal untuk membedakan antara 

siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh 

(berkemampuan rendah) (Arikunto, 2002: 211). Soal yang baik adalah soal yang 

mempunyai daya pembeda cukup baik, baik maupun baik sekali, artinya dengan 

soal tersebut guru sudah dapat membedakan siswa yang pandai dan siswa yang 

bodoh. Soal yang jelek adalah soal yang mempunyai daya pembeda jelek, artinya 

No. Kriteria Jumlah Persentase 
1 
2 
3 

Mudah 
Sedang 
Sukar 

5 
27 
4 

13,89% 
75,00% 
11,11% 
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dengan soal tersebut guru tidak dapat membedakan siswa yang pandai dan siswa 

yang bodoh. 

Untuk mencari daya pembeda soal digunakan rumus: 

BA P-P=−=
B

B

A

A

J
B

J
BD  

Keterangan: 

D  : Daya pembeda 

JA : Banyak peserta kelompok atas 

JB : Banyak peserta kelompok bawah 

BA :Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal 

dengan benar   

BB :Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal 

dengan benar 

PA :  Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB    : Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

(Arikunto,2003:214) 

Klasifikasi daya pembeda 

D : 0,00-0,20 dikategorikan soal jelek 

D : 0,21-0,40 dikategorikan soal cukup 

D : 0,41-0,70 dikategorikan soal baik  

D : 0,71-1,00 dikategorikan soal sangat baik      

(Arikunto,2003: 218) 

Hasil perhitungan daya pembeda soal dari 44 siswa kelas IV SD Negeri 

Sekaran 01 dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Rekapitulasi daya pembeda soal uji coba  
 

 

Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2.  

 

Soal-soal yang valid dan mempunyai daya pembeda cukup dan baik 

selanjutnya digunakan sebagai soal tes pada siklus I dan II. pembagian soalnya 

berdasarkan materi yang disampaikan pada masing-masing siklus. Adapun soal-

soal yang tidak valid dan atau mempunyai daya pembeda jelek selanjutnya 

dibuang. 

2. Analisis Tes Pemahaman Konsep 

Untuk mendapatkan nilai pemahaman konsep siswa digunakan rumus : 

 %100x
maksimalSkor

siswadiperolehyangSkorNilai =       (Purwoko, 2001:103) 

Siswa yang nilainya kurang dari 70 dinyatakan mengalami kesulitan 

belajar. Sedangkan apabila nilainya > 70 dinyatakan telah tuntas belajar (KKM 

SDN Sekaran 01 Gunungpati Semarang). 

 

Ketuntasan belajar secara klasikal dihitung menggunakan rumus: 

 %100
70

% x
Siswa

nilainyayangSiswa
P

∑
∑ ≥

=  

No. Kriteria Jumlah Persentase 
1 
2 
3 
4 

Jelek 
Cukup 
Baik 

Sangat baik 

4 
25 
7 
0 

11,11% 
69,45% 
19,44% 
0,00% 
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Apabila prosentase siswa yang mendapatkan nilai >70 jumlahnya lebih 

besar atau sama dengan 85% maka pembelajaran dikatakan tuntas. 

3. Analisis Lembar Observasi 

Data observasi meliputi data keterampilan berpikir kritis siswa dapat 

dianalisis dengan menggunakan rumus:  

Σ Skor perolehan 
Nilai = 

Σ Skor maksimal 
x 100% 

         (Depdiknas, 2003 :15) 

 Dengan kriteria : 

 76%-100% = Baik sekali 

 50%-75% = Baik 

 26%-50% = Cukup 

 <26%  = Jelek 

4. Indikator keberhasilan 

Sebagai tolak ukur keberasilan  penelitian ini dapat dilihat dari hasil tes 

siswa. Pembelajaran dikatakan berhasil jika hasil tes siswa mencapai nilai KKM  

(70) secara individual dan mencapai 85% secara klasikal. Keterampilan berpikir 

kritis siswa dikatakan berhasil jika hasil observasi mencapai 65% secara 

individual dan mencapai 85% secara klasikal (Mulyasa, 2004 :138). 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Sistem Pembelajaran 

Pendataan hasil ulangan harian yang diperoleh siswa kelas IV SD Negeri 

Sekaran 01 Gunungpati Semarang tahun 2007 dilakukan untuk mengetahui 

pemahaman awal siswa tentang konsep air dan sifatnya. Uji coba soal tes juga 

dilakukan untuk mengetahui validitas, reliabelitas, tingkat kesukaran, dan daya 

beda soal tes, Sebelum pembelajaran inquiry terpimpin dimulai, siswa kelas IV 

yang berjumlah 44 anak selanjutnya dibagi menjadi 7 kelompok untuk 

melaksanakan percobaan. Masing-masing kelompok terdiri dari 6-7 siswa. Setiap 

kelompok diberikan lembar kerja siswa (LKS) sebagai panduan dalam percobaan 

dan setiap siswa nantinya juga berkewajiban menjawab soal-soal yang terdapat 

dalam LKS  sesuai dengan percobaan yang dilaksanakan. 

Pembelajaran inquiry terpimpin pada penelitian ini dilaksanakan dengan 

dua siklus. Materi pembelajaran pada siklus I adalah air dan sifatnya untuk sifat 

pertama, kedua, dan ketiga, sedangakan materi pada silus II adalah air dan 

sifatnya untuk sifat keempat, kelima dan keenam. Ketika pembelajaran 

berlangsung, guru mengisi lembar observasi. Lembar observasi ini berguna untuk 

mengetahui perkembangan keterampilan berpikir kritis siswa.  

35 
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Setelah percobaan selesai, selanjutnya dilaksanakan diskusi. Diskusi ini 

dimaksudkan agar pemahaman yang diperoleh ketika praktikum semakin kuat, 

disamping itu diskusi juga dapat digunakan sebagai media untuk mengungkapkan 

kembali konsep yang diperoleh ketika percobaan. 

 

2. Siklus I  

a. Hasil tes 

Tes dilakukan setelah siswa kelas IV SD Negeri Sekaran 01 mendapatkan 

pembelajaran dengan metode inquiri terpimpin. Tujuan dilakukan tes ini adalah 

untuk mengetahui hasil pengetahuan dan pemahaman siswa setelah selesai 

pembelajaran pada materi air dan sifatnya, khususnya pada sifat air yang pertama, 

kedua, dan ketiga. Rekapitulasi hasil tes pada siklus I jika dibandingkan dengan 

hasil tes ulangan harian tahun sebelumnya untuk materi air dan sifatnya dapat 

dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Rekapitulasi hasil nilai tahun lalu dan nilai tes pada siklus I. 
 

  
Keterangan:  *  = tahun 2007 

 

 

 

 

 

No. Hasil tes Siswa Nilai tahun lalu* Nilai tes siklus I 
1 
2 
3 
4 

Nilai tertinggi 
Nilai terendah 

Rata rata nilai siswa 
Ketuntasan Klasikal 

8,5 
4,1 
6,80 

50,00% 

10 
5 

7,93 
81,82% 
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Grafik perbandingan hasil tes tahun lalu dan tes siklus I dapat dilihat pada 

Gambar 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa tahun 

ajaran sebelumnya dengan siswa tahun ini terhadap konsep air dan sifatnya. 

Peningkatan tersebut dapat dilihat mulai nilai tertinggi yaitu dari 8,5 menjadi 10, 

nilai terendah dari 4,1 menjadi 5, nilai rata-rata dari 6,80 menjadi 7,93 dan 

ketuntasan klasikal siswa yaitu dari 50% menjadi 81,82%, walaupun peningkatan 

ketuntasan klasikal siswa belum mencapai target yang diharapkan yaitu 85%. 

Perlu adanya penanganan yang lebih baik pada pembelajaran siklus kedua. Data 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 7. 
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Gambar 4.1. Grafik hasil tes ulangan harian tahun lalu dan tes pada siklus I 
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b. Hasil observasi 

Rekap hasil observasi tentang keterampilan berpikir kritis siswa pada 

siklus I berdasarkan aspek yang diamati secara keseluruhan dapat dilihat pada 

Tabel 6. 

Tabel 6. Rekapitulasi hasil observasi keterampilan berpikir kritis Siswa  
 

pada siklus I 
 

No Aspek yang diamati Persentase Keterangan 
 1. 
2. 
3. 
4. 

Mengklasifikasikan 
Mengamati 
Meminimalkan kesalahan 
Menyimpulkan 

71,02% 
75,00% 
58,52% 
59,09% 

Baik 
Baik 
Baik 
Baik 

 

Data tersebut diperoleh dari hasil penilaian lembar observasi terhadap 

keterampilan berpikir kritis siswa pada pelajaran Sains (IPA) sub pokok bahasan 

air dan sifatnya. Data tersebut dapat menunjukkan bahwa keterampilan berpikir 

kritis siswa untuk aspek mengklasifikasikan, mengamati, meminimalkan 

kesalahan, dan menyimpulkan hasil pengamatan sudah berkembang dengan baik 

tapi persentasenya masih kecil khususnya pada keterampilan meminimalkan 

kesalahan dan menyimpulkan hasil pengamatan. Data selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran 9. 

 

c. Refleksi 

Pada siklus I ini terdapat kendala-kendala yang telah mengganggu 

pembelajaran, sehingga hasil pemahaman konsep siswa tidak dapat optimal. Perlu 

adanya solusi untuk mengatasi kendala pada siklus I agar tidak terjadi kembali 
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pada pembelajaran siklus II. Kendala pada siklus I dan solusi yang diambil pada 

siklus II adalah sebagai berikut: 

 

1) Kendala pada siklus I 

Ada beberapa kendala pada pembelajaran siklus I yaitu : 

- Karakteristik siswa yang masih belum dapat bekerja sama dengan 

teman yang lainnya.  

- Siswa masih cenderung memilih teman dan kurang bisa bergabung 

dengan teman yang tidak disukainya. 

- Ada kata pada soal yang belum dimengerti oleh sebagian siswa.  

- Anak belum terbiasa menggunakan LKS 

2) Solusi  

Solusi yang diambil dan dilaksanakan pada siklus II adalah sebagai berikut  

- Mengelompokkan siswa sesuai dengan pilihannya 

- Guru menjelaskan arti kata yang belum dimengerti siswa pada saat 

pretest berlangsung. 

- Siswa harus mempelajari LKS terlebih dulu sebelum percobaan 

dilaksanakan.  

 

3. Siklus II 

a. Hasil tes  

Hasil tes pada siklus II lebih baik dari siklus I. Ketuntasan klasikal pada 

pembelajaran siklus kedua sudah mencapai 88,64% dan ini sudah lebih dari 85%, 
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artinya pembelajaran secara klasikal telah dikatakan tuntas. Hasil nilai pada siklus 

II secara keseluruhan juga meningkat dibandingkan nilai ulangan harian materi air 

dan sifatnya pada tahun lalu. Hasil rekapitulasi data nilai tes siklus I dan nilai tes 

pada siklus II dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Rekapitulasi data hasil nilai tes siklus I dan nilai tes pada Siklus II. 
 

No Hasil pemehaman siswa Siklus I Siklus II 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Siswa yang tidak tuntas 
Siswa yang tuntas 
Jumlah siswa 
Nilai tertinggi 
Nilai terendah 
Rata-rata 
Ketuntasan klasikal 

8 
36 
44 
10 
5 

7,93 
81,82% 

5 
39 
44 
10 
6 

8,35 
88,64% 

 

Secara grafik dapat dilihat pada Gambar 4. 2. 

 

 

 

Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa tentang 

konsep air dan sifatnya. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari nilai terendah dari 
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Gambar 4.2. Grafik hasil tes siklus I dan tes pada Siklus II 
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5 menjadi 6, nilai rata-rata pada siklus I 7,93 meningkat menjadi 8,35 dan 

ketuntasan klasikal siswa pada siklus I yaitu 81,82%  pada siklus II meningkat 

menjadi 88,64%, ketuntasan klasikal pada siklus II ini sudah mencapai target yang 

diharapkan. 

Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 8. 

b. Observasi 

Observasi dilakukan ketika pembelajaran berlangsung dan rekap hasil 

observasi tentang keterampilan berpikir kritis siswa pada siklus I dan siklus II 

berdasarkan aspek yang diamati secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8. Rekapitulasi hasil observasi keterampilan berpikir kritis Siswa. 
 

pada siklus I dan siklus II 
 
Siklus I Siklus II No. Aspek yang diamati Persentase Keterangan Persentase Keterangan 

1. 
2. 
3. 
 

4. 
 

Mengklasifikasikan 
Mengamati 
Meminimalkan 
kesalahan 
Menyimpulkan hasil 
pengamatan 

71,02% 
75,00% 
58,52% 

 
59,09% 

 

Baik 
Baik 
Baik 

 
Baik 

 

79,55% 
81,82% 
71,59% 

 
71,02% 

 

Baik sekali 
Baik sekali 

Baik 
 

Baik 
 

Ketuntasan klasikal 59,09% Belum 
tuntas 86,36% Tuntas 

 
Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 9 dan 10. 

 

c. Refleksi 

Pada siklus II pembelajaran berlangsung baik dan kondusif setelah rencana 

solusi yang tertulis pada refleksi siklus I dilaksanakan. Siswa tidak ada lagi yang 

mempermasalahkan kelompoknya karena kelompok yang bermasalah telah 

dikumpulkan bersama teman pilihannya.  
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Melihat peningkatan hasil pemahaman konsep dan peningkatan 

keterampilan berpikir kritis siswa, model pembelajaran inquiry terpimpin baik 

digunakan dalam pembelajaran selanjutnya. Meskipun demikian, model 

pembelajaran ini ada kekurangannya yaitu pengontrolan siswa jika pengajaran 

dilakukan seorang Guru, selain itu tidak semua materi Sains dapat dipraktikkan di 

sekolah karena keterbatasan alat percobaan. 

 

B. Pembahasan 

1. Hasil tes 

Penggunaan pembelajaran inquiry terpimpin dengan memberikan suasana 

belajar yang berbeda yaitu di luar kelas dan melibatkan siswa secara langsung 

dalam pembelajaran menjadikan hasil pemahaman siswa tentang konsep air dan 

sifatnya lebih baik (meningkat) dibandingkan dengan proses pembelajaran awal 

(tahun lalu) yang menggunakan metode ceramah di dalam kelas.  

Peningkatan tersebut mungkin disebabkan karena siswa senang belajar di 

luar ruangan, serius, santai, dan menyenangkan sehingga mereka terpusat pada 

percobaan yang mereka lakukan. Percobaan dilakukan dengan mengikuti 

petunjuk-petunjuk guru dalam lembar kegiatan siswa. Lembar kegiatan siswa juga 

berguna menuntun siswa dalam menemukan konsep air dan sifatnya serta 

membantu dalam melakukan kerja ilmiah siswa. Setelah percobaan selesai, hasil 

percobaan masing-masing kelompok kemudian didiskusikan dengan kelompok 

lain seingga siswa lebih mantap dengan hasil kerja yang telah dilakukannya, 

selain itu diskusi juga berguna melatih mengungkapkan kembali pemahaman 
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konsep siswa yang di peroleh dari hasil percobaan mereka. Hal ini dimaksudkan 

agar siswa tidak kaget ketika dihadapkan dengan soal-soal sejenis tapi di tulis 

dengan wajah atau bahasa yang berbeda karena mereka paham konsepnya. Selain 

itu, dengan pemahaman konsep siswa maka hasil prestasi mereka secara kognitif 

akan meningkat. 

Peningkatan tersebut dapat dilihat dari rata-rata hasil tes siswa setelah 

mengalami pembelajaran inqiry terpimpin. Pada siklus pertama rata-rata siswa 

meningkat dari 6,80 (rata-rata tahun lalu) menjadi 7,93 dan pada siklus kedua 

rata-rata siswa meningkat lagi menjadi 8,35. Peningkatan yang sama 

dimungkinkan terjadi juga pada pokok bahasan yang lain jika pembelajaran 

menggunakan metode mengajar seperti  ini. 

Dilihat dari segi ketuntasan klasikal pada nilai tes kedua siklus, dari 44 

siswa yang mengikuti pembelajaran pada siklus pertama ada 36 siswa yang tuntas 

belajar dan 8 siswa yang tidak tuntas belajar, jadi ketuntasan klasikal pada siklus 

pertama adalah 81,82% dan hasil ini belum mencapai 85% sesuai target yang 

diharapkan, namun ketuntasan klasikal pada siklus kedua adalah 88,64%, hasil ini 

sudah mencapai  target yang diharapkan.  

Pada siklus pertama, anak sedikit mengalami kesulitan karena belum 

terbiasa belajar menggunakan LKS sehingga guru selalu mendampingi siswa 

sampai    kegiatan belajar dapat tercipta sesuai dengan yang direncanakan. Pada 

siklus kedua sudah mengalami peningkatan, peningkatan hasil belajar kognitif  ini 

disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :   
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1) Suasana belajar. Suasana belajar diluar kelas yang menarik akan lebih 

mendorong siswa memperoleh hasil belajar yang baik.   

2) Psikologi siswa. Anak usia sekolah dasar akan susah untuk membayangkan 

konsep yang abstrak. Pembelajaran dengan menggunakan metode inquiry 

terpimpin membantu siswa dalam memahami konsep yang abstrak karena siswa 

dapat melihat langsung kejadian yang mereka pelajari, sehingga hasil pemahaman 

konsep siswa dapat meningkat.   

3) Pembahasan ulang pada diskusi. Diskusi merupakan momen mereview dan 

memantapkan konsep yang diperoleh siswa saat praktikum sehingga konsep yang 

telah dipelajari akan terpatri dalam ingatannya dan ketika ada tes maka meraka 

akan dapat mengerjakan soal dengan baik.  

Ketiga alasan tersebut juga membuat siswa lebih mudah memahami konsep 

dengan melakukan percobaan sendiri daripada memahami konsep dengan 

mendengarkan.  

Hal ini sesuai dengan teori Piaget dalam Suparno (2007:70) tentang 

perkembanagan kognitif, siswa Sekolah Dasar berada pada taraf berpikir konkret, 

dimana anak akan  lebih mudah memahami dari sesuatu yang kelihatan nyata. 

Melalui pengajaran ini anak dapat mendefinisikan sendiri pengertian zat cair, 

mengetahui sifat-sifat zat cair melalui contoh, membedakan dan mengolongkan 

benda berdasarkan sifatnya serta mengetahui manfaat air dalam kehidupan sehari-

hari. Melalui pengamatan tersebut maka siswa akan lebih mudah memahami dan 

tidak akan cepat melupakan apa yang telah mereka amati. 
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2. Hasil observasi  keterampilan berpikir kritis siswa 

Keikutsertaan siswa pada siklus pertama adalah 100% dan pada siklus 

kedua adalah 100%. Pada tabel Ketuntasan keterampilan berpikir kritis secara 

klasikal yaitu rata-rata pada siklus pertama adalah 59,09% dan rata-rata pada 

siklus kedua adalah 86,36%. Ketuntasan klasikal pada siklus II tersebut telah 

mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu sama dengan ketuntasan 

belajar kognitif yaitu 85% dengan ketuntasan individu 65%.  

Keterampilan berpikir kritis pada penelitian ini hanya diambil 

keterampilan mengklasifikasikan, mengamati, meminimalkan kesalahan, dan 

menyimpulkan hasil pengamatan. Secara keseluruhan hasil observasi yang 

dilakukan pada siklus I dan siklus II untuk masing-masing aspek dapat dilihat 

pada Gambar 4.3.  
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Pada siklus pertama keterampilan mengklasifikasikan mempunyai 

persentase nilai rata-rata sebesar 71,02% sedangkan pada siklus kedua adalah 

79,55%. Siswa dapat mengelompokkan benda-benda yang tergolong zat cair dan 

bukan zat cair dengan memahami sifat-sifat zat cair. Keterampilan 

mengklasifikasikan pada siklus I masuk pada kriteria baik dan pada siklus II 

masuk pada kriteria baik sekali. 

Keterampilan mengamati pada siklus pertama mempunyai persentase nilai 

rata-rata sebesar 75,00% sedangkan pada siklus kedua adalah 81,82%. Siswa telah 

melakukan pengamatan saat percobaan dengan baik dan melakukan percobaan 

sesuai aturan yang ada dalam LKS. Dari keempat aspek keterampilan berpikir 

kritis , keterampilan mengamati merupakan keterampilan yang paling menonjol. 

Hal ini sesuai dengan teori Piaget bahwa siswa Sekolah Dasar berada pada taraf 

berpikir konkret, artinya anak akan  lebih mudah memahami dari sesuatu yang 

kelihatan nyata. Pengamatan anak pada usia ini yang di gunakan sebagai sumber 

belajar untuk memperoleh pengetahuan mereka. 

Pada siklus I keterampilan meminimalkan masalah mempunyai persentase 

nilai rata-rata sebesar 58,52% sedangkan pada siklus II adalah 71,59%. Pada 

siklus I siswa rata-rata belum dapat melakukan percobaan dengan langkah kerja 

yang ada di LKS, siswa lebih suka langsung bertanya pada guru, dan perlu banyak 

bantuan dalam merangkai alat percobaan. Pada siklus II masih ada siswa yang 

mengalami kesulitan tersebut akan tetapi hanya sebagian kecil. 

Keterampilan menyimpulkan hasil pengamatan pada siklus I mempunyai 

persentase nilai rata-rata sebesar 59,09%, sedangkan pada siklus II adalah 



 47

71,02%. Pada siklus I siswa masih belum bisa menarik kesimpulan dengan kata-

katanya sendiri namun pada siklus II sudah bisa menarik kesimpulan dari 

percobaan dan dengan kata-katanya sendiri. 

Analisis data tersebut dapat menunjukkan bahwa perkembangan 

keterampilan berpikir kritis siswa kelas IV SDN Sekaran 01 Gunungpati 

Semarang untuk keterampilan mengklasifikasikan, mengamati, meminimalkan 

kesalahan, dan menyimpulkan hasil pengamatan secara keseluruhan sudah baik 

dan meningkat. Peningakatan tersebut terjadi karena beberapa faktor antara lain :  

1) Rangsang dari benda-benda yang dilihat mata akan langsung dapat diproses 

dalam otak sehingga dapat merangsang daya pikir siswa;   

2)  Forum diskusi. Dalam diskusi siswa dihadapkan dengan pendapat-pendapat 

teman sekelasnya, dengan demikian siswa dilatih untuk berpikir bagaimana 

mereka mempertahankan pendapatnya dan bagaimana mereka mengungkapkan 

pendapatnya.  

Hal ini sesuai dengan teori Jerome Bruner yang menyatakan bahwa 

beberapa keuntungan metode inquiry diantaranya adalah sebagai berikut : i) 

Mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri. ii) Siswa akan 

mengerti konsep-konsep dasar dan ide-ide lebih baik. iii) Membantu dalam 

menggunakan ingatan dan transfer pada situasi-situasi proses belajar yang baru.  

Dalam Koes (2003) juga di jelaskan bahwa salah satu keuntungan 

pembelajaran menggunakan metode inquiry adalah dapat mengembangkan bakat 

keterampilan individu, dan salah satunya adalah keterampilan berpikir kritis.  

 



BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini, maka 

dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan model pembelajaran inquiry 

terpimpin dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas IV SD Negeri 

Sekaran 01 Gunungpati Semarang  pada pokok bahasan air dan sifatnya. 

Keuntungan lain penggunaan model pembelajaran ini adalah dapat menumbuhkan 

keterampilan berpikir kritis siswa dalam mengklasifikasikan, mengamati, 

meminimalkan kesalahan, dan menyimpulkan hasil pengamatan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan uraian diatas dan penelitian yang telah dilakukan, maka 

penulis menyampaikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi Guru, Guru harus kreatif dalam melaksanakan pembelajaran yang 

melibatkan siswa secara aktif sehingga kemampuan dan keterampilan siswa 

dapat berkembang dengan baik. 

2. Model pembelajaran inquiry terpimpin sudah terbukti dapat meningkatkan 

pemahaman konsep dan menumbuhkembangkan keterampilan berpikir kritis 

siswa sehingga baik untuk diterapkan dalam pembelajaran selanjutnya. 

 

3. Bagi peneliti lain hendaknya : 
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a. Lebih cermat dan teliti dalam mencari informasi dan melaksanakan 

observasi. 

b. Perlu mendalami subjek penelitian dengan detail agar tindakan yang 

diberikan tepat. 

c. Mempersiapkan solusi untuk meminimalisasi kendala-kendala yang akan 

terjadi pada saat pembelajaran berlangsung. 
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