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Berdasarkan hasil observasi awal terhadap pembelajaran Sejarah kelas X/6 
SMA Negeri 1 Sulang, diperoleh gambaran bahwa siswa kurang aktif dalam 
pembelajaran, penyajian guru cenderung monoton dengan menggunakan ceramah, 
kurangnya variasi dalam pembelajaran dan suasana pembelajaran yang kurang 
menyenangkan. Berdasarkan hal itu maka kompetensi yang ingin dicapai belum 
optimal. Salah satu upaya pencapian kompetensi pembelajaran yaitu dengan 
perbaikan pembelajaran. Salah satu alternatifnya dengan penerapan metode 
pembelajaran Inquiry. 

Aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar yang masih minim 
merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya hasil belajar serta berdampak 
pada rendahnya tingkat ketuntasan klasikal atau kelulusan klasikal. Penelitian ini 
bermaksud untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang sekaligus akan 
meningkatkan ketuntasan klasikal, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai 
secara efektif dan efisien. 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian tindakan kelas ini adalah : 
apakah dengan penerapan metode pembelajaran Inquiry pada pembelajaran 
sejarah mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) Mengetahui apakah penerapan 
metode pembelajaran Inquiry dapat meningkatkan hasil belajar siswa, 2) 
Mengetahui bagaimana proses penggunaan metode Inquiry pada pembelajaran 
sejarah agar lebih efektif dan efisien. 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk: 1) membantu mempermudah 
siswa dalam menguasai materi sesuai standar kompetensi dan kompetensi dasar, 
2) meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajran sejarah, 3) meningkatkan 
sikap mental, dan rasa tanggung jawab siswa dalam menyelesaikan tugas dari 
guru yang nantinya berguna bagi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, 4) 
membantu pencapaian target ketuntasan belajar, 5) menambah referensi guru 
tentang pendekatan pengajaran, sehingga siswa tidak mengalami kebosanan, dan 
6) meningkatkan kemampuan guru dalam membuat persiapan pengajaran, 
sehingga nantinya KBM dapat berlangsung secara efektif dan efisien. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 
dilakukan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari tahap perencanaan 
(planning), tindakan (Acting), pengamatan (Observing), dan Refleksi (Reflecting). 
Setiap akhir siklus di lakukan refleksi atau evaluasi untuk mengetahui 
perkembangan yang terjadi dan untuk menentukan strategi berikutnya dalam 
pembelajaran dengan menerapkan metode pembelajaran Inquiry. 
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Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terjadi peningkatan aktivitas siswa 
yakni 60,42% pada masa pra siklus, 70,76% pada siklus I dan 84,10% siklus II. 
Hasil belajar (nilai rata-rata) mengalami peningkatan dari 64,37% pada masa pra 
siklus, 70,24% pada siklus I dan 77,30% pada siklus II. Sejalan dengan hasil 
belajar, tingkat ketuntasan klasikal-pun mengalami peningkatan yakni 58,33% 
pada masa pra siklus, 77,78% pada siklus I dan 97,22% pada siklus II. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan metode 
pembelajaran Inquiry dalam proses belajar mengajar dapat meningkatkan ktivitas 
dan hasil belajar. Pendekatan Inquiry diharapkan dapat diterapkan pada materi 
yang lain dengan tujuan meningkatkan aktifitas dan hasil belajar siswa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 xi

DAFTAR ISI 

 

Halaman 

HALAMAN JUDUL........................................................................................  i 

HALAMAN PERSETUJUAN.........................................................................  ii 

HALAMAN PENGESAHAN..........................................................................  iii 

PERNYATAAN...............................................................................................  iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ...................................................................  v 

PRAKATA....................................................................................................... vii 

ABSTRAK .......................................................................................................  ix 

DAFTAR ISI....................................................................................................  xi 

DAFTAR TABEL............................................................................................ xiii 

DAFTAR BAGAN .......................................................................................... xiv 

DAFTAR LAMPIRAN....................................................................................  xv 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah.............................................................................  1 

B. Permasalahan .............................................................................................  8 

C. Cara penyelesaian masalah ........................................................................  8 

D. Penegasan Istilah........................................................................................  9 

E. Tujuan Penelitian .......................................................................................  11 

F. Manfaat Penelitian ..................................................................................... 11 

G. Sistematika Skripsi..................................................................................... 13 

BAB II LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

A. Kajian Teori............................................................................................... 15 

1. Metode pengajaran............................................................................... 15 

2. Aktifitas................................................................................................ 17 

3. Pendekatan Inquiry .............................................................................. 19 

4. Penyusunan instrumen penelitian......................................................... 26 

5. Hasil belajar ......................................................................................... 40 

6. Pengertian prestasi belajar.................................................................... 42 

7. Fungsi prestasi belajar.......................................................................... 46 



 xii

8. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar.............................. 48 

B. Kerangka Berfikir...................................................................................... 51 

C. Hipotesis Tindakan.................................................................................... 53 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian........................................................................................ 54 

B. Subjek  Penelitian....................................................................................... 54 

C. Desain  Penelitian....................................................................................... 54 

D. Metode  Pengumpulan Data ....................................................................... 60 

E. Instrumen Penelitian .................................................................................. 61 

F. Indikator Keberhasilan Tindakan............................................................... 65 

BAB IV HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan Siklus I................................................. 68 

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan Siklus II ............................................... 77 

BAB V PENUTUP 

A. Simpulan.................................................................................................... 84 

B. Saran .......................................................................................................... 84 

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 86 

LAMPIRAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 xiii

DAFTAR TABEL 

 

Tabel         

 Halaman 

1) Aktifitas Belajar............................................................................ 19 

2) Keaktifan Siswa Siklus I............................................................... 70 

3) Rekap Data Keaktifan Siswa Pra Siklus dan Siklus I................... 70 

4) Data Hasil Belajar Siswa Siklus I................................................. 71 

5) Data Kinerja Guru Siklus I............................................................ 73 

6) Tanggapan Siswa Siklus I............................................................. 74 

7) Keaktifan siswa Siklus II.............................................................. 77 

8) Rekap Data Keaktifan Siswa Siklus I dan Siklus II...................... 78 

9) Data Hasil Belajar Siswa Siklus I dan Siklus II............................ 78 

10) Data Kinerja Guru Siklus II.......................................................... 80 

11) Tanggapan Siswa Siklus II............................................................ 81 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xiv

DAFTAR BAGAN 

 

Bagan         

 Halaman 

1. Kerangka pemikiran..........................................................................  52 

2. Tahap Pembelajaran Inquiry.............................................................  55 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 xv

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran       

1. Daftar Nama Siswa Kelas X/6 ..........................................................  88 

2. Daftar Kelompok Kelas X/6..............................................................  89 

3. Rpp ....................................................................................................  90 

4. Kisi-Kisi Soal Siklus I.......................................................................  94 

5. Kisi-Kisi Soal Siklus II .....................................................................  95 

6. Soal Tes Siklus I Lembar Jawab Dan Kunci Jawaban......................  96 

7. Soal Tes Siklus II Lembar Jawab Dan Kunci Jawaban .................... 108 

8. Format Kuesioner Tanggapan Siswa ................................................ 120 

9. Format Lembar Observasi Keaktifan Siswa ..................................... 121 

10. Format Pengamatan Kinerja Guru .................................................... 122 

11. Daftar Pertanyaan Wawancara.......................................................... 124 

12. Hasil Wawancara .............................................................................. 125 

13. Analisis Validitas, Reliabilitas,Daya Beda 

Dan Tingkat Kesukaran Soal. ........................................................... 126 

14. Rekap Aktivitas Siswa Pra Siklus ..................................................... 130 

15. Rekap Aktivitas Siswa Siklus I ......................................................... 131 

16. Rekap Aktivitas Siswa Siklus II........................................................ 132 

17. Uji Peningkatan Aktivitas Belajar  

Siswa Dari Pra Siklus Ke Siklus I..................................................... 133 

18. Uji Peningkatan Aktivitas Belajar  

Siswa Dari Siklus I Ke Siklus II ....................................................... 134 



 xvi

19. Data Kinerja Guru Siklus I Pertemuan 1 Dan 2................................ 135 

20. Data Kinerja Guru Siklus II Pertemuan1 Dan 2................................ 137 

21. Uji Peningkata Kinerja Guru Siklus I  

Dari Pertemuan 1 Dan 2.................................................................... 139 

22. Uji Peningkatan Kinerja Guru Siklus II  

Dari Pertemuan 1 Dan 2.................................................................... 140 

23. Hasil Rekap Tanggapan Siswa Terhadap  

Pembelajaran Siklus I........................................................................ 141 

24. Hasil Rekap Tanggapan Siswa Terhadap  

Proses Pembelajaran Siklus II........................................................... 142 

25. Hasil Belajar Pra Siklus Dan Siklus I ............................................... 143 

26. Hasil Belajar Siklus I Dan Siklus II .................................................. 144 

27. Uji Peningkatan Hasil Belajar Pra Siklus Ke Siklus I....................... 145 

28. Uji Peningkatan Hasil Belajar Siklus I Ke Siklus II ......................... 146 

29. Materi Pelajaran ................................................................................ 147 

30. Foto Penelitian .................................................................................. 159 

31. Surat Ijin Penelitian........................................................................... 161 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan 

nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan 

tujuan tersebut pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu 

sistem yang disebut dengan pendidikan nasional. Pendidikan nasional ini 

bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU No.20 Tahun 2003). 

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah melakukan 

pembaharuan dalam bidang kurikulum yaitu dengan dikeluarkannya 

Kurikulum Berbasis kompetensi (KBK) yang mulai diberlakukan pada 

tahun 2004. 

Perkembangan selanjutnya Kurikulum Berbasis Kompetensi ini 

disempurnakan lagi dengan hadirnya Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) yang mulai diberlakukan di sekolah-sekolah pada 

tahun 2006. Pada dasarnya kedua kurikulum ini tidak ada perbedaan yang 

mendasar. Hanya saja pada KTSP bertujuan untuk mengakomodir 

kepentingan daerah. Dalam artian, guru dan sekolah diberikan otonomi 

untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi sekolah, 

1 
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permasalahan sekolah, dan kebutuhan sekolah (Sulistyo, 2007 : 4). Hal ini 

membawa konsekuensi, bahwa guru dan pihak sekolah harus mampu 

mendayagunakan segala potensi yang ada, termasuk didalamnya yaitu 

sumber belajar.  

Dalam pengembangan sumber belajar, guru di samping harus 

mampu membuat sendiri alat pembelajaran dan alat peraga, juga harus 

mendayagunakan lingkungan sebagai sumber belajar yang lebih konkret 

(Mulyasa, 2006 : 157). Pendayagunaan lingkungan sebagai sumber belajar 

misalnya dapat dilakukan dalam pendidikan sejarah kuno melalui 

pemanfaatan keadaan alam, kondisi sosial dan budaya yang berkembang di 

masyarakat, peninggalan-peninggalan bukti sejarah peristiwa silam dan 

sebagainya. Untuk kepentingan tersebut perlu senantiasa diupayakan 

peningkatan pengetahuan guru untuk menuju pada guru yang kreatif dan 

professional, terutama dalam pengadaan serta pendayagunaan fasilitas dan 

sumber belajar secara luas, untuk pengembangan kemampuan peserta 

didik secara optimal. 

Pada hakekatnya mengajar adalah membelajarkan siswa. Oleh 

karena itu dalam proses belajar mengajar siswa perlu diberi fasilitas, 

kesempatan, dorongan, dan bimbingan agar dapat memanfaatkan berbagai 

sumber belajar yang ada semaksimal mungkin. Hal ini disebabkan proses 

belajar mengajar pada dasarnya merupakan suatu komunikasi antara guru 

dan siswa, antara siswa dan siswa, dan antara siswa dan lingkungan. 
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Peran guru dalam proses belajar mengajar sangat penting antara 

lain dalam menentukan tujuan pembelajaran dan menentukan langkah-

langkah pembelajaran. Berbagai macam metode pengajaran pun dapat 

dipergunakan dalam pengajaran sejarah. Interaksi antara guru dan siswa 

perlu didukung  oleh media karena fungsi media antara lain merupakan 

alat bantu mengajar untuk mencapai tujuan pengajaran. 

Fenomena yang kurang menguntungkan bagi guru sejarah ketika 

kegiatan belajar mengajar berlangsung adalah suasana belajar di kelas 

yang terasa gersang, lengang, dan kurang hidup. Nampak raut muka siswa 

dan perilakunya menunjukan kebosanan. Hal ini bisa terjadi karena guru 

kurang variasi dalam memakai media pembelajaran atau guru dalam 

mengajar, bahkan tidak menggunakannya sama sekali. Kegiatan yang 

monoton cenderung akan mengundang rasa jenuh atau bosan pada siswa 

Pada pembelajaran pengajaran sejarah di sekolah perlu partisipasi 

aktif siswa. guru sejarah sebaiknya menyarankan pada siswa untuk 

menggunakan berbagai sumber belajar sejarah yang ada di sekitar mereka 

untuk menelaah suatu peristiwa yang semuanya itu disesuaikan oleh guru 

dengan pokok bahasan yang ada proses belajar mengajar yang ada juga 

perlu diarahkan  dengan memanfaatkan sumber belajar yang ada di sekitar 

siswa. 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam era 

globalisasi karena visi pendidikan sekarang lebih ditekankan pada 

pembentukan sumber daya manusia yang berkwalitas. Kemajuan ilmu 



 4

pengetahuan dan teknologi menuntut peningkatan mutu pendidikan yang 

lebih modern agar siswa sebagai subyek dapat mengikuti kemajuan 

tersebut. Oleh karena itu perlu melakukan perbaikan-perbaikan, 

perubahan-perubahan, dan pembaharuan dalam segala aspek yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan pendidikan itu sendiri. Aspek-aspek yang 

mempengaruhi keberhasilan pendidikan meliputi kurikulum, sarana dan 

prasarana, guru, siswa, serta metode pengajarannya. 

Dalam kegiatan pembelajaran antara guru, siswa, materi pelajaran 

serta metode mengajar tidak dapat dipisahkan. Guru mempunyai peranan 

yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran karena guru merupakan 

kunci keberhasilan dari proses pembelajaran. Pengelolaan kelas yang baik, 

membimbing siswa agar dapat mengembangkan pengetahuan dan 

ketrampilan adalah tugas dari seorang guru. Guru dituntut untuk selalu 

melakukan inovasi-inovasi terhadap kegiatan belajar-mengajar agar siswa 

tidak mengalami kebosanan dalam menerima penjelasan materi pelajaran 

yang diberikan olehnya. 

Agar pendidikan yang berlangsung di sekolah dapat berjalan 

dengan baik dan lancar, maka guru ataupun pendidik harus mengetahui 

seluk beluk pelajaran. Adapun tugas utama guru adalah mendidik, 

mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan 

nilai-nilai hidup, mengajar berarti mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan ketrampilan-

ketrampilan pada siswa (Sutomo, 1996:123). 
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Untuk memahami pengertian belajar, berikut ini definisi belajar 

menurut beberapa ahli: Skinner, dalam buku Belajar Pembelajaran seperti 

dikutip Dimyati dan Mudjiono (2002:9) belajar adalah “Suatu perilaku 

pada saat orang belajar, maka responnya menjadi lebih baik, sebaliknya 

bila ia tidak belajar maka responnya menurun”. Ronger, dalam buku 

Belajar dan Pembelajaran seperti dikutip Belajar dan Pembelajaran seperti 

dikutip Dimyati dan Mudjiono (2002:16) belajar adalah praktek 

pendidikan menitikberatkan pada segi pengajaran, bukan pada siswa yang 

belajar praktek tersebut ditandai oleh peran guru dominan dan siswa hanya 

menghafalkan pelajaran. 

Jadi dari beberapa pendapat para pakar diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa belajar adalah suatu usaha yang terjadi pada diri 

seseorang disertai dengan perubahan tingkah laku reaksi dari lingkungan 

sendiri. 

Belajar adalah suatu kegiatan yang melibatkan individu secara 

keseluruhan baik fisik maupun psikis untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu. Tujuan belajar secara umum ialah untuk mencapai perubahan 

dalam tingkah laku orang belajar. Perubahan yang dimaksud tentu yang 

bersifat positif yang membantu proses perkembangan. 

Menurut Benyamin S.Bloom dan Elizabeth Simson (dalam Tri 

Anni Catharina, 2004:6-8) membagi hasil belajar dalam ranah belajar, 

yaitu: 
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1. Ranah Kognitif, tentang hasil berupa pengetahuan, kemampuan dan 

kemahiran intelektual. Terdiri dari : a) pengetahuan; b) pemahaman; 

c) penerapan; d) analisa; e) sintesa dan f) evaluasi. 

2. Ranah Afektif, hasil belajar yang berhubungan dengan perasaan 

sikap, minat dan nilai. Terdiri dari a) penerimaan; b) partisipasi; c) 

penilaian; d) organisasi dan e) pembentukan pola hidup. 

3. Ranah Psikomotorik, tentang kemampuan fisik seperti ketrampilan 

motorik dan syaraf, manipulasi objek dan koordinasi syaraf. Terdiri 

dari a) persepsi; b) kesiapan; c) gerakan terbimbing; d) gerakan yang 

terbiasa; e) gerakan yang kompleks dan f) kreatifitas. 

Tujuan pembelajaran adalah bentuk harapan yang dikomunikasikan 

melalui pernyataan dengan cara menggambarkan perubahan yang 

diinginkan pada diri pembelajar, yakni pernyataan tentang apa yang 

diinginkan pada diri pembelajar setelah menyelesaikan pengalaman 

belajar. 

Menurut informasi dari guru mata pelajran sejarah dan siswa kelas 

X/6 SMA Negeri 1 Sulang, sebagian besar siswa beranggapan bahwa 

sejarah adalah pelajaran yang sulit. Sebagian dari mereka mengalami 

kejenuhan dalam proses pembelajaran di kelas. Banyak siswa yang takut 

untuk bertanya tentang sesuatu yang belum di mengerti atau 

mengemukakan pendapat atau gagasan. Banyak dari mereka yang memilih 

duduk diam, mencatat dan mendengarkan pada saat pembelajaran 

berlangsung, sehingga proses pembelajaran terkesan membosankan. 
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Melihat kondisi tersebut maka guru perlu memahami dan mengembangkan 

serta menerapkan model atau strategi yang tepat dalam pelajaran sejarah. 

Tujuannya agar siswa dapat belajar secara aktif dan mampu meningkatkan 

motivasi siswa dalam belajar sejarah. 

Berdasarkan data yang ada, hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

sejarah yang diujikan dalam ulangan harian masih rendah. Hasil belajar 

sejarah sangat sulit untuk memperoleh nilai rata-rata > 6,5. Dari kenyataan 

yang ada  tesebut, dapat dikatakan bahwa kualitas pembelajaran sejarah, 

perlu dioptimalisasi, meningkatkan kemampuan belajar sejarah siswa. 

Untuk itu diperlukan model atau strategi yang tepat dalam pembelajaran di 

kelas agar pembelajaran menjadi lebih efektif. 

Melalui pembelajaran yang aktif, para siswa mengembangkan 

pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip yang diajarkan dan 

bagaimana menerapkan prinsip-prinsip tersebut kedalam masalah yang 

sesungguhnya. Ketrampilan yang tinggi dapat dicapai misalnya, analisa, 

evaluasi, sintesis dan pemecahan masalah. Siswa belajar menjadi kreatif 

juga karena mereka juga dapat memperluas serta menjelaskan 

pandangannya masing-masing mengenai cara-cara untuk mencapai tujuan 

pembelajaran khusus. 

Dalam rangka mengimplementasikan berlakunya Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), guru perlu mengantisipasinya dengan 

menerapkan model-model pembelajaran yang menunjang rencana tersebut. 

Salah satu model yang dapat diterapkan yaitu metode pembelajaran 
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Inquiry. Metode pembelajaran Inquiry adalah salah satu tipe pengajaran 

yang bertumpu pada prinsip “fidding out for your self” metode ini 

dirancang untuk memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mengembangkan potensi intelektualnya dalam jalinan kegiatan yang 

disusunnya sendiri untuk menemukan sesuatu. Siswa didorong untuk 

bertindak aktif mencari jawaban atas masalah yang dihadapimya dan 

menarik kesimpulan sendiri melalui proses berpikir ilmiah yang kritis, 

sistematis dan logis. 

 Berdasarkan uraian diatas maka perlu diadakannya penelitian tindakan 

kelas dengan judul “PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN 

INQUIRY UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SEJARAH 

KELAS X SMA NEGERI 1 SULANG KECAMATAN SULANG 

KABUPATEN REMBANG TAHUN 2008/2009” 

 

B. Permasalahan 

Dari uraian diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: Apakah dengan penerapan metode pembelajaran 

Inquiry  pada pembelajaran sejarah mampu meningkatkan hasil belajar 

siswa KELAS X/6 SMA Negeri 1 Sulang tahun ajaran 2008/2009. 

 

C. Cara Penyelesaian Masalah 

Rendahnya hasil belajar sejarah merupakan gambaran dari 

rendahnya tingkat penguasaan sejarah siswa sebagai masalah dalam 
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bidang pendidikan yang harus segera diatasi. Permasalahan tersebut coba 

diselesaikan oleh peneliti melalui penerapan model pembelajaran Inquiry 

yang penggunaannya diintregasikan dengan tujuan dan isi pengajaran yang 

telah dituangkan dalam Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) 

mata pelajaran sejarah. 

Penerapan model pembelajaran Inquiry sebagai salah satu solusi 

alternatif model pembelajaran yang dapat dicoba untuk mengaktifkan 

proses pembelajaran. Diharapkan dengan penerapan pembelajaran Inquiry 

siswa mampu berfikir aktif dan kreatif sehingga tujuan pembelajaran 

tercapai secara efektif serta dapat menghilangkan kebosanan dalam 

interaksi belajar mengajar. 

 

D. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dimaksudkan agar terjadi kesatuan pandangan 

dan kesamaan penafsiran pada judul skripsi. Istilah yang digunakan 

sebagai berikut: 

1. Penerapan 

Menerapkan artinya pemasangan: pengenaan, prihal: mempraktekan 

(kamus besar bahasa Indonesia 2007:526) 

2. Metode pembelajaran Inquiry 

Dalam pembelajaran dengan penemuan/ Inquiry, siswa didorong 

untuk belajar sebagian besar melalui keterlibatan aktif mereka 

sendiri dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip dan guru 
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mendorong siapa untuk memiliki pengalaman dan melakukan 

percobaan yang memungkinkan mereka menemukan prinsip-prinsip 

untuk diri mereka sendiri. 

3. Meningkatkan 

Meningkatkan yang berarti menaikkan (derajat,tarif), mempertinggi 

menghebat (Kamus Besar Bahasa Indonesia 1995:1060) 

4. Hasil belajar siswa 

Hasil belajar amerupakan perubahan perilaku yang diperoleh 

pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar (Tri Anni Catharina, 

2004:4). Hasil belajar disini adalah hasil teks belajar aspek bidang 

sejarah kelas X/6  SMA Negeri 1 Sulang. 

5. Sejarah 

Sejarah adalah gambaran tentang masa lalu (KBBI, 1995 :220) 

tentang manusia dan sekitarnya sebagai mahluk sosial yang disusun 

secara ilmiah dan lengkap, meliputi urusan fakta masa tersebut 

dengan tafsiran penjelasan, yang memberikan pengertian 

pemahaman tentang apa yang telah berlalu itu. Sejarah juga 

dikatakan sebagai suau studi yang telah dialami manusia diwaktu 

lampau yang telah meninggalkan jejak-jejak diwaktu sekarang, 

dimana tekanan perhatian diletakkan terutama pada aspek peristiwa, 

dalam hal ini terutama pada hal yang bersifat khusus dan segi-segi 

urutan perkembangan yang disusun dalam sejarah. 
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6. Siswa 

Siswa adalah murid (terutama pada tingkat seklah dasar, menengah 

dan pelajar SMA) (KBBI, 2002 :800). Siswa disini merupakan 

subjek dalam penelitian ini yaitu siswa kelas X/6 SMA Negeri 1 

Sulang. 

7. SMA Negeri 1 Sulang 

SMA Negeri 1 Sulang merupakan tempat diadakannya penelitian. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka 

tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah metode pembelajaran 

Inquiry  dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

sejarah kela X/6 SMA Negeri 1 Sulang tahun ajaran 2008/2009. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

1). Guru memperoleh pengalaman untuk meningkatkan 

ketrampilan memilih strategi pembelajaran yang bervariasi 

2). Sebagai bahan informasi guru atau pendidik dalam memilih 

pendekatan atau metode pembelajaran yang lebih tepat dengan 

melibatkan parsitipasi aktif siswa. 
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3). Dapat memperbaiki dan meningkatkan system pembelajaran 

dikelas. 

4). Guru termotivasi untuk melakukan analisis sederhana yang 

bermanfaat bagi perbaikan dalam proses pembelajaran serta 

meningkatkan kemampuan diri sendiri. 

 

b. Bagi Siswa 

  
1). Dapat menumbuhkan kemampuan siswa dalam memecahkan 

masalah baik secara individu maupun kelompok pada mata 

pelajaran sejarah.  

2). Siswa dapat belajar lebih aktif dalam belajar dengan cara 

belajar mandiri yang dapat menumbuhkan prestasi belajar. 

3). Mengatasi kejenuhan siswa dalam penyerapan materi 

khususnya mata pelajaran sejarah. 

4). Siswa lebih berfikir kritis dan kreatif. 

c. Bagi Dunia Pendidikan 

1). Hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbang saran 

dalam penerapan metode pembelajaran yang sesuai dalam 

memajukan dunia pendidikan 

2). Dapat digunakan sebaga referensi atau bahan kajian dalam 

menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang pendidikan. 
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2. Manfaat Teoretis 

a. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan penulis sebagai calon 

pendidik dalam pembelajaran sejarah dengan memilih metode 

pembelajaran yang sesuai atau yang lebih efektif. 

 

G. Sistematika Skripsi 

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 

bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. 

1. Bagian Awal 

Pada bagian ini memuat beberapa halaman yang terdiri dari halaman 

judul, abstrak, halaman pengesahan, halaman motto, dan 

persembahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar lampiran. 

2. Bagian Isi 

Pada bagian ini memuat 5 bab yang terdiri dari: 

Bab I  :  Pendahuluan 

Bagian pendahuluan berisi tentang latar belakang, 

permasalahan, cara penyelesaian masalah, penegasan 

istilah, tujuan dan manfaat hasil penelitian serta 

sistematika penulisan skripsi. 

Bab II  :  Landasan Teori 

Bagian ini  berisi tentang landasan teoritis, dikemukakan 

tentang teori-teori yang mendukung penelitian. 
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Bab III  :  Metode Penelitian 

Bagian ini berisi tentang lokasi penelitian, subyek 

penelitian, desain penelitian, prosedur pengumpulan data, 

alat pengumpulan data, teknik pengumpulan data, analisis 

data, indikator keberhasilan. 

Bab IV  :  Pembahasan 

Bagian ini berisi hasil penelitian dan pembahasan 

penelitian. 

Bab V  :  Simpulan dan Saran 

Berisi tentang kesimpulan dan saran. 

3. Bagian Akhir 

Pada bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 

 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

A. Kajian Teori 

1. Metode pembelajaran 

Tugas seorang guru di kelas adalah mengelola pembelajaran 

dan menyampaikan materi kepada siswanya. Proses pemberian 

materi pelajaran dari guru ke siswa tidak semudah yang dibayangkan 

oleh kebanyakan orang dan tidak semudah memberi permen atau 

gula-gula kepada anak kecil, proses penyampaian materi ini 

membutuhkan metode. Metode ini digunakan oleh guru agar materi 

yang disampaikan dapat diterima atau diserap secara baik dengan 

waktu dan biaya yang lebih efektif dan efisien. Menurut I Gde Widja 

(1989) pengertian metode adalah bagian dari strategi mengajar yang 

merupakan langkah taktis yang perlu diambil guru dalam 

mengefektifkan strategi yang digunakannya agar tujuan pengajaran 

yang telah ditentukannya dapat tercapai. Jadi peran metode sangatlah 

penting dalam hal ini karena dengan metode seorang guru 

diharapkan akan lebih mudah dalam menyampaikan materinya dan 

siswa juga akan lebih menguasai materi tersebut, sehingga tujuan 

dari pembelajaran dapat dicapai secara maksimal dengan baik. 

15 
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Syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu metode pembelajaran 

yang akan diterapkan oleh guru adalah metode mengajar yang 

digunakan harus dapat: 

a. Membangkitkan minat atau gairah belajar siswa. 

b. Meningkatkan aktivitas siswa dalam PBM. 

c. Menjamin perkembangan kegiatan kepribadian siswa. 

d. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk mewujudkan 

hasil karyanya. 

e. Merangsang kegiatan siswa untuk belajar lebih lanjut. 

f. Mendidik siswa dalam teknik belajar mandiri dan cara 

memperoleh pengetahuan melalui usaha pribadi. 

g. Mendidik siswa untuk dapat bertanggung jawab atas 

tugas yang diterimanya. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

pengembangan dari diterapkannya pendekatan inquiry dalam 

pembelajaran adalah metode diskusi. Mengajar dengan metode 

diskusi berarti guru memberi kesempatan luas kepada siswanya 

untuk mengembangkan atau mengexplore pikirnya, dan menemukan 

konsep-konsep dan prinsip-prinsip melalui proses mentalnya sendiri, 

seperti yang diungkapkan I Gde Widja tentang inquiry bahwa dalam 

inquiry lebih menekankan pengalaman-pengalaman belajar yang 

mendorong siswa menemukan konsep-konsep dan prinsip melalui 

proses mentalnya sendiri 
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2. Aktifitas  

Aktifitas-aktifitas  hal terpenting dalam kehidupan manusia. 

Dengan beraktifitas manusia dapat menemukan hal-hal baru serta 

dapat meningkatkan kemampuan-kemampuan fisik (otot,otak) dan 

kemampuan psikis atau jiwa atau rohani manusia. Begitu juga 

dengan pendidikan, aktifitas adalah hal yang mutlak dibutuhkan 

tanpa melakukan aktifitas maka pembelajaran dikatakan tidak ada 

atau nol. 

Ada bermacam-macam pendekatan dalam dunia pendidikan 

dari yang pendekatan klasik hingga pendekatan yang modern 

sekalipun, namun bagaimanapun klasik dan modernya suatu 

pendekatan yang terpenting adalah pendekatan tesebut dapat secara 

efektif dan efisien dalam menyampaikan materi serta mampu 

membuat siswa untuk ikut aktif dalam proses ini. Para ahli 

berpendapat mengenai aktifitas mengenai aktifitas dalam belajar, 

Montessori misalnya ia berpendapat bahwa anak-anak memiliki 

tenaga-tenaga sendiri, membentuk sendiri. Decroly dalam Nasuiton 

(2004) juga berpendapat bahwa dalam pembelajaran ada beberapa 

fase yakni: 

a.  fase observasi aktif (impresi) 

b.  fase asosiasi (pengolahan) asosiasi tempat dan waktu. 

c.  Fase ekspresi (lisan dan tertulis) 

(Nasution. 2004 : 87) 
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Menurut ilmu jiwa modern bahwa jiwa itu dinamis dan 

mempunyai energy sendiri dan dapat menjadi aktif karena didorong 

oleh bermacam-macam kebutuhan. Setiap anak atau individu 

memiliki energy yang luar biasa untuk mengeksploitasi dirinya 

dalam mencari hal-hal baru untuk menghadapi pengalaman baru 

serta kesimpulan-kesimpulan baru untuk menghadapi tantangan 

hidup dalam lingkungan tempat tinggalnya. Aktifitas merupakan 

sebuah usaha atau reaksi individu terhadap stimulus-stimulus dari 

lingkunganya. Dalam reaksi tersebut individu-individu member 

tafsiran, opini, asumsi dan sebagainya sehingga nanti terkumpul 

menjadi sebuah pengalaman yang berguna bagi dirinya sehingga 

nanti terkumpul menjadi sebuah pengalaman yang berguna bagi 

dirinya untuk menghadapi zamannya. Semakin banyak individu 

bereaksi atas sesuatu hal maka semakin dalam individu tersebut 

menguasainya. 

Prinsip tersebut juga berlaku dalam dunia pendidikan, semakin 

tinggi tingkat reaksinya terhadap sebuah situasi atau stimulus maka 

semakin tinggi atau baik pula ia menguasai pelajaran yang diberikan 

guru. Belajar nerupakan proses dimana individu atau pembelajar 

harus aktif, pengajaran modern menekankan pada aktifitas para 

pembelajar. Keaktifan siswa dalam proses belajar akan menentukan 

kualitas materi yang diserap oleh siswa hal ini selaras dengan prinsip 

pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli bahwa, belajar adalah 
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suatu proses dimana pembelajar harus aktif, guru hanya menstimulus 

keaktifan para pembelajar dengan hanya menyajikan bahan 

pelajaran, sedangkan yang mengolah dan mencerna adalah 

pembelajar atau siswa itu sendiri. Siswa harus aktif secara fisik dan 

psikis. Prinsip keaktifan (mnedengar, menerima, membuat sendiri, 

memikirkan sendiri dan membuktikan sendiri) siswa sesuai pepatah 

yang mengatakan “learning by doing-learning by experience” dan 

menurut peneletian ini akan lebih berhasil dibandingkan dengan 

mempasifkan siswa, hal ini dapat kita lihat pada table berikut ini. 

Table 1: aktivitas belajar 

aktifitas Hasil 

Mendengar  15% 

Ditambah melihat  55% 

Ditambah berbuat 90% 

Sumber :Rohani, Ahmad. 1995:08 

3. Pendekatan Inquiry 

Pendekatan inquiry merupakan bagian dari stretegi 

pembelajaran dengan paham konstruktifisme, menurut paham ini 

siswa dilatih untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang 

berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide bukan untuk 

sekedar mengingat sekumpulan fakta, kaidah dan konsep-konsep dari 

sebuah ilmu pengetahuan. Dalam inquiry keaktifan berfikir siswa 

lebih di utamakan daripada hanya sekedar mereproduksi bermacam 

informasi yang telah disampaikan oleh guru. (Sri hartati, 2005:8) 
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menyatakan bahwa dalam inquiry siswa harus lebih banyak belajar 

sendiri untuk mengembangkan kreatifitasnya dalam pemecahan 

maslah, siswa benar-benar di posisikan sebagai subjek yang belajar, 

sedangkan posisi guru hanya sebagai pembimbing dan fasilitator 

dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran harus dipandang 

sebagai stimulus yang dapat menantang siswa untuk melakukan 

kegiatan belajar. 

Tujuan penerapan pendekatan inquiry dalam penelitian ini 

adalah untuk membuat pengajaran sejarah menjadi lebih menarik, 

menunjukan kepada siswa bahwa fakta-fakta yang ada lebih 

kemungkinan daripada sebuah kepalsuan. Pendekatan ini juga 

memberi kesempatan siswa untuk ikut berpartisipasi aktif dalam 

pelajaran sejarah sehingga siswa mengalami kejenuhan serta member 

motifasi dan semangat baru dalam belajar sejarah.  

Pendekatan pengajaran inquiry adalah salah satu tipe 

pengajaran yang bertumpu pada prinsip” fiding out-for your self”. 

Pendekatan ini dirancang untuk memberi kesempatan pada siswa 

untuk mengembangkan potensi intelektualnya dalam jalinan kegiatan 

yang  disusunya sendiri untuk menemukan  sesuatu ( M. Oemar 125 

:1984). Siswa didorong untuk bertindak aktif mencari jawaban atas 

masalahyang dihadapinya dan menarik kesimpulan sendiri melalui 

proses berpikir ilmiah yang kritis, sistematis dan logis. 
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Penerapan pendekatan inquiry dalam kegiatan belajar mengajar 

yang mengedepankan cara atau konsep berfikir kritis juga memiliki 

dampak psikologis. Siswa menjadi lebih percaya diri, hal ini akan 

mendorong siswa untuk melakukan aktifitas intelektual dalam 

menghadapi dan memecahkan masalah harus selalu menganalisis dan 

menanganai informasi. Keterlibatan mental para siswa dalam 

kegiatan belajar itu akan meningkatkan motifasi dan kesungguhan 

siswa dalam belajar. Mereka merasa dihargai, dipercaya untuk 

berbuat sesuatu yang positif sehingga timbul harga diri, akan lebih 

terlatih dalam menghadapi masalah dan situasi baru dengan sikap 

dan cara ilmiah. Sikap dan nilai inkuer juga diharapkan akan lahir 

diri siswa, Thamrin Takut menyatakan bahwa sikap dan nilai inquer 

itu adalah skeptic, kuriasiti, respek pada akal (nalar), respek pada 

bukti untuk mengujiketepatan, objektif, kesediaan untuk menerima 

keputusan sementara, serta toleran pada ambikuiti. 

Ketika guru menerapkan pendekatan inquiry dalam proses 

belajar mengajar (PBM) di kelas, guru tidak diperbolehkan untuk 

masuk terlalu dalam atau terlalu mengintervensi siswanya dengan 

berbagi macam informasi. Guru hendaknya membiarkan siswanya 

untuk berfikir aktif dalam menemukan fakta-fakta, kaidah, dan 

konsep dari ilmu pengetahuandalam hal ini berarti fakta-fakta, 

kaidah, dan konsep sejarah. Bruner sebagai penganjur pembelajaran 

bebasis inquiry menyatakan bahwa : 
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Kita mengajarkan suatu bahan kajian tidak untuk menghasilkan 

perpustakaan hidup tentang bahan kajian tersebut, tetapi lebih 

ditujukan untuk membuat siswa berpikir……untuk diri mereka 

sendiri, meneladani seperti apa yang dilakukan oleh seorang 

sejarawan, mereka turut mengambil bagian dalam proses 

mendapatkan pengetahuan. Mengetahui adalah suatu proses bukan 

suatu produk (Nurhadi dan Agus Gerrad Senduk. 2003 :71). 

Menurut J. Brunner yang dikutip oleh ( Oemar, Moh. 1998 : 

107 ) belajar dengan pendekatan inquiry memiliki beberapa 

keuntungan. Keuntungan-keuntungan  tersebut adalah: 

a. Meningkatka potensi intelektual dalam diri siswa. 

b. Dapat mencapai nilai intrinsic dari pengajaran. 

c. Bertambah kemampuan memahami hakikat “ heuristic” 

dari kegiatan inquiry. 

d. Dengan dikuasainya inquiry siswa memiliki alat bantu 

dalam mengingat sesuatu. 

Selain keuntungan-keuntungan yang dimiliki, inquiry juga 

memiliki beberapa kelemahan. Kelemaha-kelemahan tersebut antara 

lain adalah : 

a. Tidak sesuai dengan kelas yang banyak jumlah peserta 

didiknya. 

b. Memerlukan fasilitas yang memadai. 
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c. Menurut guru untuk merubah cara mengajarnya yang 

selama ini cenderung tradisional. 

d. Sangat sulit mengubah cara belajar siswa dari kebiasaan 

tradisionalnya. 

e. Kebebasan yang diberikan peserta didik tidak 

selamanya dimanfaatkan  dengan baik oleh para 

pembelajar. 

Menurut Suchman yang disaring oleh Hartono kasmadi 

(2001:108), penggunaan inquiry dalam mata pelajaran sejarah 

memiliki beberapa langkah.  

Langkah-langkang tersebut adalah: 

a.  Memilih dan meneliti permasalahan 

Memilih dan meneliti permaslahan maksudnya adalah suatu 

situasi yang dimiripkan dengan tebakan atau permasalahan 

teka-teki. Perlu menjadi catatan bahwa pilihan tersebut harus 

benar-benar mampu menarik perhatian siswa, membuat siswa 

tertantang dan mengurangi tingkat kejenuhan pada para siswa. 

b.  Menjelaskan proses pada siswa 

 Dalam hal ini guru berperan atau menjadikan dirinya 

sebagai sumber data dan jawaban yang muncul atas pertanyaan 

ya atau tidak, ini bertujuan agar siswa tidak terlalu sering 

bertanya sebelum mereka mengerjakan tugasnya. Guru juga 

dapat memberikan beberapa tambahan informasi sebagai 
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pengatahuan dan wawasan atau dapat member rambu-rambu 

pertanyaan. 

c.  Mencari data-data yang relevan dengan permasalahan 

data-data yang diproleh ditunjukan kepada para siswa 

melalui media seperti papan tulis, OHP atau dapat juga 

diberikan kepada siswa melalui lembar data, makalah,diklat 

yang dimiliki oleh setiap siswa. 

d.  Mengembangkan teori dan menjelaskan antar hubungan 

Para siswa harus mencatat dalam daftar sejumlah 

pertanyaan yang berhasil mereka kumpulkan dalam kerja 

kelompokmya dan membuat kerangka hipotesis yang 

kemudian akan mereka pertanyakan kepada guru mereka. Jika 

siswa mengajukan sesuatu sebagai suatu teori dan siswa yang 

lain menyepakatinya, maka langkah berikut dapat ditempuh. 

Namun apabila teori tersebut tidak dapat disepakati oleh 

sebagian siswa maka proses pengumpulan atau pemgambilan 

datanya harus di ulang kembali. 

e. Merumuskan dan menjelaskan teori 

Para siswa diminta untuk menjelaskan teori mereka yang 

diterima sebagai sebuah pemecahan sementara dari 

permasalahan dan menjelaskan pedoman yang berkaitan dengan 

teori. 
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f. Analisis Proses 

Para siswa diminta untuk mengkaji ulang hasil yang telah 

mereka terima sebagai suatu teori. Yang terpenting dalam 

langkah ini adalah siswa diminta untuk mengembangkan proses 

atau prediksi. 

Dalam penelitian ini teknis pelaksanaan penerapan 

pendekatan inquiry secara garis besar terdiri dari empat langkah 

yakni: 

a. Merumuskan masalah. 

b. Mengumpulkan data melalui informasi. 

c. Menganalisis dan menyajikan hasil dalam bentuk tulisan 

(makalah). 

d. Mengkomunikasikan atau menyajikam hasil karya siswa 

berupa makalah kepada teman-teman satu kelas melalui 

diskusi kelompok. 

Dengan diskusi antar kelompok nantinya diharapkan terjadi 

perubahan aktifitas yang semula kurang bermanfaat dalam PBM 

sepeerti bermain pulpen, telepon genggam, membersihkan kuku 

jari tangan, berbuat usil terhadap teman lain sehingga membuat 

gaduh suasana kelas, berbicara dengan teman sebangku dan 

sebagainya menjadi aktifitas yang positif dan mendukung PBM 

seperti aktif dalam mengajukan pertanyaan, menjawab 

pertanyaan, menyanggah pendapat, menguatkan pendapat dan 
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sebagainya. Terhadap materi pelajaran dan sekaligus dapat 

meningkatkan hasil siswa terhadap mata pelajaran sejarah. 

4. Penyusunan Instrument penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti harus betul-betul 

memahami bagaimana prosedur meneliti, yaitu : menentukan dan 

menyusun instrument.. di dalam membahas variable dan 

kategorisasi, kita telah berlatih mengidentifikasi variable 

menjabarkannya menjadi sub-variabel, mengarah ke variable 

tunggal. Dalam pada itu telah pula kita coba untuk menentukan cara 

bagaimana dapat di peroleh data mengenai variable-variabel tersebut. 

Didalam kegiatan penelitian, cara memperoleh data ini dikenal 

sebagai metode pengumpulan data. ( Arikunto, 126 : 2002 ) 

a. Jenis-jenis metode atau Instrument pengumpulan data 

Menurut Suharsimi Arikunto alat evaluasi dalam penelitian 

dapat di golongkan menjadi dua macam yaitu : 

1) Tes  

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta 

alat lain yang digunakan untuk mengukur ketrampilan,  

pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki oleh individuatau kelompok. 

Dalam membicarakan tes ini ditinjau dari sasaran atau 

objek yang akan di evaluasi, maka dibedakan adanya 

beberapa macam tes dan alat ukur lain : 
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a) Tes kepribadian atau personality, yaitu tes yang 

digunakan untuk mengungkap kepribadian 

seseorang 

b) Tes bakat atau tes aptitude test, yaitu test yang 

digunakan untuk mengukur atau mengetahui 

bakat seseorang 

c) Tes intelegensi, yaitu tes yang digunakan untuk 

mengadakan estimasi atau perkiraan terhadap 

tingkat intelektual seseorang 

d) Tes sikap atau attitude test, yaitu sering juga 

disebut dengan istilah skala sikap 

e) Tes minat atau measures of interest, adalah alat 

untuk menggali minat seseorang terhadap sesuatu 

f) Tes prestasi atau achievement test, yaitu tes yang 

digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang 

setelah mempelajari sesuatu. Berbeda dengan 

yang lain-lain sebelum ini, tes prestasi diberikan 

sesudah orang yang dimaksud mempelajari hal-

hal sesuai dengan yang akan diteskan. 

 menggunakan metode tes, peneliti menggunakan instrument 

berupa tes atau soal-soal tes. Soal tes terdiri 40 soal untuk siklus 

I dan 40 soal untuk siklus II yang terdiri dari soal pilihan ganda 

dengan materi tradisi masyarakat pra sejarah. 
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2) Angket atau kuesioner (questionnaires ) 

Kuesioner adalh sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden 

dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang 

bisa diketahui. 

Kuesioner dapat dibeda-bedakan atas beberapa jenis, 

tergantung pada sudut pandang : 

a. Dipandang dari cara menjawab 

1) Kuesioner terbuka, yang member kesempatan 

kepada responden untuk menjawab dengan 

kalimatnya sendiri  

2) Kuesioner tertutup, yaitu yang sudah disediakan 

jawabannya sehingga responden tinggal memilih. 

b. Dipandang dari awaban yang diberikan ada : 

1) Kuesioner langsung, yaitu responden menjawab 

tentang dirinya 

2) Kuesioner tak langsung, yaitu jika responden 

menjawab tentang orang lain 

c. Dipandang dari bentuknya maka ada : 

1) Kuesioner pilihan ganda, yang dimaksud adalah 

sama dengan kuesioner tertutup 

2) Kuesioner isian, yang dimaksud adalah kuesioner 

terbuka. 
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3) Check list, sebuah daftar, dimana responden 

tinggal membubuhkan tanda chek (centang ) pada 

kolom yang sesuai. 

4) Rating scale, (skala bertingkat), yaitu sebuah 

pertanyaan diikuti oleh kolom-kolom yang 

menunjukan tingkat-tingkat misalnya mulai dari 

sangat setuju ke sangat tidak setuju. 

Dalam menggunakan metode angket atau kuesioner, peneliti 

menggunakan instrument kuesioner check list dan Rating scale 

pada lembar pengamatan kinerja guru, lembar observasi 

keaktifan siswa dan format kuesioner tanggapan siswa terhadap 

proses belajar mengajar. 

a. Lembar pengamatan kinerja guru 

Pada lembar pengamatan kinerja guru peneliti 

menggunakan metode angket atau kuesioner bentuk check 

list dengan mengisi tanda centang pada kolom yang sudah 

disediakan dan lembar pengamatan kinerja guru ini peneliti 

bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peningkatan 

yang di alami oleh guru .dalam penilaian lembar kinerja 

guru ini dilakukan persiklus dan pertemuan, yaitu dari 

siklus I pertemuan ke I dan pertemuan II sampai siklus ke II 

pertemuan I dan pertemuan ke II.  pada lembar pengamatan 

kinerja guru penilaian yang akan dilakukan terdiri dari : 
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1) Kegiatan awal 

a) Bagaimana guru membuka pelajaran dan salam 

karena ketrampilan guru dalam membuka 

pelajaran akan menciptakan suasana siap mental 

dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat 

pada hal-hal yang akan dipelajarinya. (Usman 

91 : 1995 ). 

b) Guru memberi apersepsi. 

c) Guru member motivasi. 

d) Guru mengkomunikasikan topik 

2) Kegiatan inti 

a) Guru membagi pokok-pokok materi diskusi. 

b) Kemampuan guru menyiapkan media berupa 

gambar kepada siswa untuk bahan diskusi 

c) Guru menunjuk salah satu kelompok untuk 

mempresentasikan hasil kerjanya 

d) Guru membimbing siswa untuk berdiskusi 

e) Guru membimbing siswa untuk mengambil 

kesimpulan 

f) Guru mencipatakan suasana aktif saat sharing 

klasikal 

g) Guru membimbing siswa saat refleksi 
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3) Kegiatan penutup 

a) Guru membimbing siswa dalam membuat 

rangkuman 

b) Guru membimbing siswa saat refleksi 

Penilaian :  

1) Guru melakukan aktivitas  < 25%  ( kurang ) 

2) Guru melakukan aktivitas 25% - 50%  ( cukup ) 

3) Guru melakukan aktivitas 50% - 75%  ( baik ) 

4) Guru melakukan aktivitas >75%   ( sangat baik ) 

Lembar observasi pengamatan kinerja guru ini peneliti 

menggunakan format lembar observasi milik Drs. Moh. Uzer 

Usman (2001 : 114) dalam bukunya “ Menjadi Guru 

Profesional “ dengan memodifikasi sedikit penilaian 

menggunakan  metode Inquiry. 

b. Lembar observasi keaktifan siswa 

Pada lembar observasi keaktifan siswa peneliti 

menggunakan metode angket atau kuesioner bentuk chek 

list dengan kriteria pengamatan dan skor penilaian sebagai 

berikut : 

1) Kesiapan siswa mengikuti pelajaran 

a) skor 4 = jka siswa duduk tertib dan tidak 

berbicara sendiri 
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b) skor 3 = jika siswa duduk tertib tetapi 

sesekali masih berbicara dengan temannya 

c) skor 2 = jika siswa duduk kurang tertib 

masih berbicara dengan temannya 

d) skor 1 = jika siswa duduk tidak  tertib dan 

rebut sendiri 

2) Respon saat guru memberikan apersepsi dan 

motivasi 

a) Skor 4 = jika siswa merespon dengan baik 

dan penuh semangat, mau menyampaikan 

gagasannya. 

b) Skor 3 = jika siswa merespon dengan baik 

tetapi semangatnya kurang, dan enggan 

menyampaikan gagasannya. 

c) Skor 2 = jika siswa kurang merespon dan 

kurang semangat dan lebih banyak diam. 

d) Skor 1 = jika siswa sama sekali tidak 

merespon, perhatiannya tertuju pada hal lain 

3) Kesungguhan dalam diskusi 

a) Skor 4 = jika siswa sangat aktif dan serius 

dalam berdiskusi. 

b) Skor 3 = jika siswa aktif tetapi kurang serius 

dalam berdiskusi. 
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c) Skor 2 = jika siswa kurang aktif dan kurang 

serius dalam berdiskusi 

d) Skor 1 = jika siswa sama sekali tidak serius 

dalam diskusi 

4) Keaktifan siswa saat diskusi kelompok 

a) Skor 4 = jika siswa sangat aktif saat diskusi 

kelompok dan mau menyampaikan gagasan 

dan pikirannya. 

b) Skor 3 = jika siswa aktif saat diskusi 

kelompok tetapi enggan menyampaikan 

gagasan dan pikirannya. 

c) Skor 2 = jika siswa kurang aktif saat diskusi  

kelompok dan terkesan hanya mengikuti. 

d) Jka siswa sama sekali tidak mau terlibat 

dalam diskusi kelompok. 

5) Kemampuan mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya. 

a) Skor 4 = jika siswa berani mempresentasikan 

hasil diskusi kelompoknya dengan kemauan 

sendiri, gaya bahasa dan sikap yang baik. 

b) jika siswa berani mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya dengan kemauan 
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sendiri, namun dengan gaya bahasa dan 

sikap yang kurang baik. 

c) Skor 2 = jika siswa mau mempresentasikan 

hasil diskusi kelompoknya setelah ada 

dorongan dari guru. 

d) Jika siswa tidak mau mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya walaupun sudah ada 

dorongan dari guru. 

6) Kemampuan mengajukan pertanyaan 

a) Skor 4 = jika siswa berani mangajukan 

pertanyaan tanpa dorongan dari guru tentang 

definisi, konsep atau fakta yang lebih 

kompleks ataupun berasal dari penggilan 

pikiran dari informasi sebelumnya. 

b) Skor 3 = jika siswa berani mangajukan 

pertanyaan tanpa dorongan dari guru tentang 

definisi, konsep atau fakta sederhana 

c) Skor 2 = jika siswa mau mengajukan 

pertanyaan setelah mendapat dorongan dari 

guru. 

d) Skor 1 = jika siswa tidak mau mengajukan 

pertanyaan walaupun sudah mendapat 

dorongan dari guru. 
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7) Kemampuan menjawab pertanyaan 

a) Skor 4 = jika siswa mau menjawab 

pertanyaan tanpa ada dorongan dari guru 

dengan disertai penjelasan lengkap. 

b) Skor 3 = jika siswa mau menjawab 

pertanyaan tanpa ada dorongan dari guru 

dengan benar disertai penjelasan sederhana. 

c) Skor 2 = jika siswa mau menjawab 

pertanyaan tanpa ada dorongan dari guru 

namun jawabannya salah ataupun menjawab 

dengan benar tetapi setelah mendapat 

dorongan dari guru. 

d) Skor 1 = jika siswa tidak mau menjawab 

pertanyaan meskipun sudah ada dorongan 

dari guru. 

8) Kemampuan memberikan pendapat. 

a) Skor 4 = jika siswa mau memberikan 

pendapat tanpa ada dorongan dari guru 

dengan gagasan / pendapat yang diajukan 

didukung alas an-alasan yang logis. 

b) Skor 3 = jika siswa mau memberikan 

pendapat tanpa ada dorongan dari guru 
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dengan gagasan / pendapat yang diajukan 

didukung alasan-alasan yang kurang logis. 

c) Skor 2 = jika siswa mau memberikan 

pendapat setelah ada dorongan dari guru. 

d) Skor 1 = jika siswa tidak mau memberikan 

pendapat meskipun sudah ada doronggan 

dari guru. 

9) Perhatian siswa terhadap keterangan guru 

a) Skor 4 = jika siswa memperhatikan dengan 

seksama, perhatiannya tidak tertuju pada hal 

lain. 

b) Skor 3 = jika siswa memperhatikan dengan 

seksama tetapi kurang bersemangat 

perhatiannya kadang tertuju pada hal lain. 

c) Skor 2 = jika siswa kurang memperhatikan 

penjelasan guru, perhatiannya lebih sering 

tertuju pada hal lain. 

d) Jika siswa sama sekali tidak memperhatikan 

penjelasan guru. 

10) Sikap  siswa selama PBM 

a) Skor 4 = jika siswa berkelakuan baik selam 

PBM. 
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b) Skor 3 = jika siswa ramai dengan teman 

sebangku saat PBM. 

c) Skor 2 = jika siswa mengganggu teman yang 

duduk didepan atau belakang saat PBM. 

d) Skor 1 = jka siswa berkelakuan tidak baik 

selama PBM dengan membuat gaduh kelas. 

Data Lembar observasi keaktifan siswa diambil tiga 

kali yaitu pra siklus, sklus I dan sklus II dalam uji 

peningkatanya dilakukan uji ‘’t” atau uji hipotesis dari pra 

siklus ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. 

c. Format kuesioner tanggapan siswa terhadap PBM 

Pada format kuesioner tanggapan siswa terhadap PBM 

peneliti menggunakan metode angket atau kuesioner rating-

scale (skala bertungkat), yaitu sebuah pertanyaan diikuti 

oleh kolom-kolom yang menunjukan tingkatan-tingkatan 

misalnya mulai dari sangat setuju sampai ke sangat tidak 

setuju. Dalam menentukan butir-butir pertanyaan format 

kuesioner tanggapan siswa terhadap PBM ini harus 

menerapkan metode pembelajaran Inquiry. Berikut butir-

butir pertanyaan yang ada dalam format kuesioer tanggapan 

siswa terhadap PBM : 

a) Pelajaran sejarah yang baru berlangsung 

menyenangkan. 
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b) Belajar sejarah seperti ini membuat pelajaran sejarah 

menjadi mudah dipahami. 

c) Saya tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran 

sejarah dengan belajar seperti ini. 

d) Saya menyukai suasana kelas seperti ini. 

e) Saya menjadi senang dengan pelajaran sejarah. 

f) Pelajaran sejarah dengan metode inquiry 

menyenangkan. 

g) Dengan belajar sejarah saya menjadi lebih mengenal 

pengalaman masa lampau dapat menyerap pelajaran / 

hikmah untuk dijadikan “ cermin “ dalam mengambil 

setiap keputusan dari sebuah permasalahan. 

Data kuesioner tanggapan siswa terhadap PBM di ambil 

dua kali yaitu pada siklus I dan siklus II dengan kriteria 

jawaban responden yaitu: 

1) STS  = Sangat Tidak Setuju. 

2) TS  = Tidak Setuju. 

3) S  = Setuju. 

4) SS  = Sangat Setuju. 

3) Interviu ( interview ) 

Interviu yang sering disebut dengan wawancara atau 

kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan 

oleh pewawancara ( interviewer ) untuk memperoleh 
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informasi dari terwawancara ( interviewer ). Interviu 

digunakan peneliti untuk menilai keadaan seseorang, 

misalnyauntuk mencari data tentang variable latar 

belakang murid, orang tua, pendidikan, perhatian, sikap 

terhadap sesuatu. (Arikunto, 132 : 2002 ) 

Di tinjau dari pelaksanaanya, maka  interviu dibedakan 

atas : 

a. Interviu bebas, inguided interview, dimana 

pewawancara menanyakan apa saja, tetapi juga 

mengingat akan data apa yang akan 

dikumpulkan. 

b. Interviu terpimpin, guided interview, yaitu 

interviu yang dilakukan oleh pewawancara 

dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap 

dan terperinci seperti yang dimaksudkan dalam 

interviu terstruktur. 

c. Interviu bebas terpimpin,  yaitu kombinasi antara 

interviu bebas dan interviu terpimpin. 

Pada penelitian PTK ini peneliti juga menggunakan 

pengambilan data menggunakan tekhnik wawancara atau 

interviu. 
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Berikut daftar pertanyaan yang akan di lakukan untuk 

wawancara terhadap guru setelah mengadakan metode 

pembelajaran Inquiry : 

1) Bagaimana kesan bapak terhadap pembelajaran 

dengan pendekatan inquiry ? 

2) Bagaimana keaktifan siswa selam proses belajar 

mengajar ? 

3) Kendala apa yang diperoleh dari menerapkan 

pendekatan inquiry ? 

4) Keuntungan apa yang diperoleh dari menerapkan 

pendekatan inquiry ? 

5) Langkah apa yang harus dilakukan untuk lebih 

mengefektifkan diterapkannya inquiry ? 

Pengambilan data melalui wawancara ini dilakukan pada 

siklus II. 

 

5. Hasil Belajar 

Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu 

dengan sungguh-sungguh, sistematis dan mengoptimalkan 

kemampuan, baik secara sadar maupun tidak sadar, untuk memahami 

lingkungan dan mengadakan perubahan kearah yang positif terhadap 

dirinya. Setelah melakukan proses belajar diharapkan dalam individu 

tersebut terjadi sebuah perubahan-perubahan dan hasil-hasil tertentu 
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sesuai yang dipelajarinya. Dari perubahan-perubahan atau hasil-hasil 

tersebut kemudian dievaluasi atau diukur, bagaimnana tingkat 

kemajuannya. Hasil evaluasi ini nantinya akan menunjukan sebuah 

grafik (turun atau naik), jika grafiknya naik berarti dipengaruhi oleh 

2 (dua) factor yaitu factor intern dan factor ekstern. Kedua factor 

tersebut dapat disarikan sebagai berikut: 

a. Faktor Intern (yang berasal dari dalam individu) 

1) Faktor jasmaniah 

Factor jasmaniah ini terkait kesehatan individu itu sendiri. 

Unsure panca indera adalah salah satu hal terpenting yang 

dapat menentukan proses dan hasil belajar. Selain unsure 

panca indra, kebugaran seseorang  juga berpengaruh. Orang 

yang sakit-sakitan misalnya, biasanya dia akan terganggu 

proses belajarnya, tertinggal dari teman sebayanya yang 

akhirnya dia tidak lagi mampu secara maksimal mengikuti 

pelajaran-pelajaran disekolahnya dan ini mempengaruhi hasil 

atau hasil belajarnya. 

2) Factor Psikologis 

Factor psikologis meliputi bakat, intelegensi, minat, motivasi, 

dan cara belajar yang mereka peroleh dari alam (bawaan 

lahir) dan lingkungannya. 

3) Faktor kematangan fisik dan psikis. 
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b. Faktor Eksternal ( yang berasal dari ;uar individu ) 

1) Factor lingkungan social. 

2) Factor lingkungan budaya. 

3) Factor lingkungan fisik atau sarana penunjang belajar. 

4) Factor lingkungan spiritual keagamaan. 

Guru sebagai orang yang berinteraksi langsung dengan para 

pembelajar memiliki tanggung jawab yang cukup besar agar peserta 

didiknya berhasil. Untuk itu seorang guru yang professional haruslah 

aktif, kreatif, inovatif, dan selalu bekerja keras untuk kemajuan 

siswa-siswanya. Penggunaan metode yang tepat adalah salah satu 

usaha guru untuk meningkaatkan hasil belajar siswa, namun perlu 

dicatat bahwa setiap metode tidak selalu berhasil un tuk mengajarkan 

mata pelajaran dalam satu pokok bahasan. Metode mengajar itu 

harus bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran 

yangh tercantum dalam kurikulum. Hal ini dikarenakan karena 

perubahan zaman (kurikulum), peserta didik yang selalu berubah 

pada setiap tahunnya, peserta didik yang unik dan hebat serta unsure-

unsur yang telah disebut sebelumnya yang pasti berbeda untuk setiap 

tempat atau sekolah. 

6. Pengertian prestasi belajar 

Prestasi merupakan hasil yang dicapai seseorang ketika 

mengerjakan tugas atau kegiatan tertentu. Prestasi akademik adalah 

hasil belajar yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran di sekolah 
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atau di perguruan tinggi yang bersifat kognitif dan biasanya 

ditentukan melalui pengukuran dan penilaian. Sementara prestasi 

belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang 

dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan 

nilai tes atau angka yang diberikan oleh guru. Prestasi belajar siswa 

terfokus pada nilai atau angka yang dicapai siswa dalam proses 

pembelajaran di sekolah. Nilai terutama dilihat dari sisi kognitif, 

karena aspek ini yang sering dinilai oleh guru untuk melihat 

penguasaan pengetahuan sebagai ukuran pencapaian hasil belajar 

siswa. Nana Sudjana (dalam Tulus Tu’u, 2004:76) Diantara ketiga 

ranah ini, yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik, maka ranah 

kognitiflah yang paling sering dinilai oleh para guru disekolah 

karena berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam menguasai isi 

bahan pengajaan.  

Penilaian kognitif terdiri atas enam tahap yang tersusun mulai 

dari kemampuan berfikir yang paling sederhana menuju kemampuan 

berfikir yang kompleks. Keenam tahap berfikir tersebut terdiri dari 

pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. 

Tahap-tahap ini sering kali disebut dengan jenjang kognitif, (Kadir, 

2003:234). Dalam penelitian ini tolak ukur dalam mengukur prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran sejarah pokok bahasan 

perkembangan Hindu-Budha meliputi: 
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1) Pengetahuan 

Ada tahap ini masih sangat sederhana dimana siswa dituntut 

untuk mampu mengenali atau mengingat kembali pengetahuan yang 

telah ada di dalam struktur kognitifnya. Hal-hal yang termasuk 

dalam jenjang kognitif ini berupa pengetahuan tentang fakta dasar, 

kemampuan mengerjakan, (Kadir, 2003:234).  

2) Pemahaman 

Tahap pemahaman sifatnya lebih kompleks daripada tahap 

pengetahuan atau mengingat. Untuk mencapai tahap pemahaman 

terhadap suatu pembelajaran sejarah pada perkembangan Hindu-

Budha harus mempunyai pengetahuan terhadap konsep tersebut. 

Dalam tahap ini diharapkan siswa dapat untuk mempertahankan, 

membedakan, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, 

menggeneralisasikan, memberikan contoh, dan menuliskan kembali. 

3) Penerapan (Aplikasi) 

Aplikasi adalah penggunaan abstraksi pada situasi kongkret 

atau situasi khusus. Abstraksi mungkin berupa ide, teori, atau 

petunjuk teknis. Menerapkan abstraksi ke dalam situasi baru disebut 

aplikasi. Untuk penerapan atau aplikasi siswa dituntut memiliki 

kemampuan untuk menyeleksi atau memilih suatu abstraksi tertentu.  

Pada pelajaran sejarah dalam menerapkan perkembangan 

Hindu-Budha melalui peninggalan situs sejarah siswa diharapkan 

dapat menerapkan dengan mampu mengetahui peninggalan atau 
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peristiwa sejarah masa lalui khususnya perkembangan Hindu-Budha 

di wilayah Batang. 

4) Analisis 

Analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur-

unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hierarkinya dan atau 

susunannya. Dengan analisis diharapkan siswa mempunyai 

pemahaman yang komprehensif dan dapat memilah integritas 

menjadi bagian-bagian yang tetap terpadu, untuk beberapa hal 

memahami prosesnya, untuk hal lain memahami cara bekerjanya, 

untuk hal lain lagi memahami sistematikanya. Bila kecakapan 

analisis siswa telah dapat berkembang pada seseorang, maka ia akan 

dapat mengaplikasikannya pada situasi baru secara kreatif. Tahap 

analisis pada pelajaran sejarah khususnya perkembangan Hindu-

Budha siswa di tuntut untuk dapat menganalisis melalui situs sejarah.  

5) Sintesis 

Berfikir sintesi adalah berfikir divergen. Dalam berfikir 

dirvergen pemecahan atau jawabannya belum dapat dipastikan. 

Berfikir sintesis merupakan salah satu terminal untuk menjadikan 

orang lebih kreatif. Berfikir kreatif merupakan salah satu hasil yang 

hendak dicapai dalam pendidikan (Sudjana, 2004:28). 

6) Evaluasi 

 Evaluasi adalah jenjang kognitif yang paling tinggi. Evaluasi 

merupakan kemampuan seseorang untuk dapat memberikan 
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pertimbangan (judment) terhadap suatu situasi, ide, metoda 

berdasarkan patokan.  Setelah pertimbangan dilaksanakan dengan 

matang maka simpulan dapat diambil berupa suatu keputusan. 

Jenjang kognitif evaluasi meliputi: (a) kemampuan untuk mengkritik 

pembuktian, dan (b) kemampuan untuk merumuskan dan 

memvalidasi generalisasi. Evaluasi adalah pemberian keputusan 

tentang nilai sesuatu yang mungkin dilihat dari segi tujuan, gagasan, 

cara bekerja, pemecahan, metode, materi, dll (Sudjana, 2004:28). 

7. Fungsi Prestasi Belajar 

Menurut Arifin (1991:3) prestasi belajar mempunyai fungsi 

utama yaitu sebagai berikut : 

1) Sebagai indikator kuwalitas dan kuantitas pengetahuan yang telah 

dikuasai peserta didik 

2) Sebagai lambang pemuas hasrat ingin tahu. Hal ini didasarkan 

atas asumsi bahwa para ahli psikologi berasumsi bahaya 

menyebut hal ini sebagai tendensi keingintahuan  (couriosty) dan 

merupakan kebutuhan umum pada manusia termasuk anak didik 

dalam suatu program. 

3) Sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan. Asumsinya 

adalah bahwa prestasi belajar dapat dijadikan pendorong bagi 

anak didik dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dan berperan sebagai umpan balik (feed back) dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. 
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4) Sebagi indikator intern dan ekstern dari suatu institusi pendidikan. 

Indikator intern dalam arti bahwa prestasi belajar dapat dijadikan 

indikator tingkat produktivitas suatu institusi pendidikan. 

Kurikulum yang digunakan relevan dengan kebutuhan masyarakat 

dan anak didik. Indikator ekstern dalam arti bahwa tinggi 

rendahnya prestasi belajar dapat dijadikan indikator tingkat 

kesuksesan anak di masyarakat. 

5) Dapat dijadikan indikator terhadap daya serap (kecerdasan) anak 

didik. Dalam proses belajar mengajar anak didik merupakan 

masalah yang utama dan pertama karena anak didiklah yang 

mengharapkan dapat menyerap seluruh materi pelajaran yang 

telah diprogramkan dalam kurikulum. 

Dengan prestasi belajar guru dapat mengetahui apakah peserta 

didik sudah menguasai kompetensi atau belum sehingga fungsi 

prestasi belajar tidak hanya sebagai indikator keberhasilan dalam 

program tertentu, tetapi juga berguna sebagai indikator kualitas 

institusi pendidikan. Di samping itu prestasi belajar juga berguna 

sebagai umpan balik bagi guru dalam melaksanakan proses belajar 

mengajar sehingga dapat menentukan apakah perlu mengadakan 

bimbigan atau diagnosa terhadap anak didik. Setelah proses evaluasi 

(penilaian) yang dilakukan seorang guru bisa melakukan introspeksi 

atas proses belajar mengajar yang telah dilakukan sehingga dapat 
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melakukan proses pembelajaran yang kreatif yang mudah dipakai 

peserta didik. 

8. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh banyak faktor baik yang 

berasal dari dalam maupun dari luar diri siswa. Menurut Siagalang 

dalam Tu’u (2000:78) faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi 

siswa terdiri dari : kecerdasan, bakat, minat dan perhatian, motif, 

kesehatan, cara belajar, lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, 

sekolah dan sarana pendukung belajar. Agar hal ini lebih jelas, 

diuraikan berikut ini : 

1) Faktor Kecerdasan 

Biasanya, kecerdasan hanya dianggap sebagai kemampuan 

rasional matematis. Rumusan diatas menunjukkan kecerdasan 

menyangkut kemampuan yang luas, tidak hanya kemampuan 

rasional memahami, mengerti, memecahkan problem, tetapi 

termasuk kemampuan mengatur perilaku berhadapan dengan 

lingkungan yang berubah dan kemampuan belajar dari 

pengalamannya. 

2) Faktor Bakat 

Bakat adalah kemampuan yang ada pada diri seseorang yang 

dibawanya sejak lahir, yang diterima sebagai warisannya dari orang 

tua. Bagi seorang siswa bakat bisa berbeda dengan siswa lain. Ada 

siswa yang berbakat dalam bidang ilmu sosial, ada di ilmu pasti. 
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Karena itu, seorang siswa yang berbakat di bidang ilmu sosial akan 

sukar berprestasi tinggi di bidang ilmu pasti, dan sebaliknya. Bakat-

bakat yang dimiliki siswa tersebut apabila diberi kesempatan 

dikembangkan dalam pembelajaran, akan dapat mencapai prestasi 

yang tinggi. 

3) Faktor minat dan perhatian 

Minat adalah kecenderungan yang besar terhadap sesuatu. 

Perhatian adalah melihat dan mendengar baik dan teliti terhadap 

sesuatu. Minat dan perhatian biasanya berkaitan erat. Apabila 

seorang siswa menaruh minat pada satu mata pelajaran tertentu, 

biasanya cenderung untuk memperhatikannya dengan baik. 

4) Faktor motif 

Motif adalah dorongan yang membuat seseorang berbuat 

sesuatu. Motif selalu mendasari dan mempengaruhi setiap usaha 

serta kegiatan seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Dalam belajar, kalau siswa mempunyai motif yang baik dan kuat, hal 

itu akan memperbesar usaha dan kegiatannya mencapai prestasi yang 

tinggi. Siswa yang kehilangan motivasi dalam belajar akan memberi 

dampak kurang baik bagi prestasi belajar. 

5) Faktor cara belajar 

Keberhasilan studi siswa dipengaruhi juga oleh cara belajar 

siswa. Cara belajar yang efektif memungkinkan mencapai prestasi 
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lebih tinggi dibandingkan dengan cara belajar yang tidak efisien. 

Cara belajar yang efisien sebagai berikut : 

a) Berkonsentrasi sebelum dan pada saat belajar 

b) Segera mempelajari kembali bahan yang telah diterima 

c) Membaca dengan teliti dan baik bahan yang sedang 

dipelajari, dan berusaha menguasainya dengan sebaik-

baiknya 

d) Mencoba menyelesaikan dan melatih mengerjakan soal-soal 

6) Faktor lingkungan keluarga 

Sebagian waktu seorang siswa berada di rumah. Orang tua, dan 

adik kakak siswa adalah orang yang paling dekat dengan dirinya. 

Oleh karena itu, keluarga merupakan salah satu potensi besar dan 

positif memberi pengaruh pada prestasi siswa. Maka orang tua sudah 

sepatutnya mendorong, memberi semangat, membimbing dan 

memberi teladan yang baik kepada anaknya. Selain itu perlu suasana 

hubungan dan komunikasi yang lancar antara orang tua dengan anak-

anak serta keadaan keuangan keluarga yang tidak kekurangan, 

sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup dan kelengkapan belajar 

anak. Hal-hal tersebut ikut mempengaruhi prestasi belajar siswa.  

7) Faktor sekolah 

Selain keluarga, sekolah adalah lingkungan kedua yang 

berperan besar memberi pengaruh pada prestasi belajar sebagian 

besar siswa. Oleh karena itu, sekolah merupakan lingkungan 
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pendidikan yang sudah terstruktur, memiliki sistem dan organisasi 

yang baik bagi penanaman nilai-nilai etik, moral, mental, spiritual, 

disiplin dan ilmu pengetahuan. Apalagi bila sekolah berhasil 

menciptakan suasana kondusif bagi pembelajaran, hubungan dan 

komunikasi per orang di sekolah berjalan baik, metode pembelajaran 

aktif interaktif, sarana penunjang cukup memadai, siswa tertib 

disiplin. Maka, kondisi kondusif tersebut mendorong siswa saling 

berkompetensi dalam pembelajaran. Keadaan ini diharapakan 

membuat hasil belajar siswa akan lebih tinggi. 

 

B. Kerangka Berfikir 

Peneliti sekaligus guru sejarah yang mengajar di SMA Negeri 

1Sulang menghadapi masalah berkenaan dengan pembelajaran sejarah, 

yaitu keaktifan siswa dalam pembelajaran kurang dan rata-rata hasil 

belajarnya rendah. Hal ini terjadi selain faktor internal siswa sebagai 

subyek belajar juga dikarenakan faktor eksternal siswa, seperti peran guru 

sebagai subyek pembelajar dan lingkungan belajar siswa. Karena itu, guru 

sejarah harus mampu menciptakan iklim dan lingkungan belajar dalam 

memberi pelayanan terhadap kemampuan, potensi, bakat, minat, dan 

kebutuhan siswa. Variasi dan inovasi pembelajaran itu bisa berupa 

metode, strategi, media, alat peraga, model pembelajaran, dan yang 

lainnya. Hal ini sangat penting, karena tanpa iklim dan lingkungan belajar 
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yang menarik serta menyenangkan, partisipasi aktif siswa dalam 

pembelajaran tidak akan optimal. 

Salah satu bentuk variasi dan inovasi pembelajaran adalah dengan 

menerapkan metode pembelajaran Inquiry. Melaui Inquiry siswa mampu 

mengembangkan potensi intelektualnya dalam jalinan kegiatan belajar 

mengajar di kelas. Tujuan penerapan pendekatan Inquiry adalah untuk 

membuat pengajaran sejarah menjadi lebih menarik, menunjukan kepada 

siswa bahwa fakta-fakta yang ada lebih kemungkinan daripada sebuah 

kepalsuan. Metode Inquiry juga member kesempatan siswa untuk ikut 

berpartisipasi aktif dalam pelajaran sejarah sehingga siswa tidak 

mengalami kejenuhan serta member motivasi dan semangat baru dalam 

belajar sejarah. 

Bagan 1. Kerangka pemikiran 

   

 

 

 

 

(Sumber : Doc. Pribadi) 

Dalam Inquiry keaktifan berfikir siswa lebih diutamakan daripada 

hanya sekedar memproduksi informasi yang telah disampaikan oleh guru. 

Jadi, melalui pendekatan Inquiry dapat tercipta interaksi aktif  antara siswa 

dengan guru dan antara siswa dengan siswa. Dengan demikian model 

Metode  Pembelajaran 

Inquiry Siswa 

Peningkatan Hasil Belajar 

Guru 
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pembelajaran Inquiry dapat dijadikan sebagai alternatif untuk diterapkan 

di kelas XI/6 SMA Negeri 1 Sulang Tahun Ajaran 2008/2009 dalam 

rangka meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

C. Hipotesis 

Hipotesis kerja dalam penelitian ini adalah  : 

Ho  : dengan menerapkan metode inquiry tidak dapat meningkatkan 

aktivitas dan  hasil belajar siswa kelas X/6 SMA Negeri 1 Sulang. 

Hi  : dengan menerapkan metode inquiry dapat meningkatkan aktivitas dan  

hasil belajar siswa kelas X/6 SMA Negeri 1 Sulang. 

Dan Hipotesis statistic dalam penelitian ini adalah 

Ho  :  ≥ µ 

Hi   : µ <µ 

Keterangan : µ = Hasil belajar 

 
 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian tindakan kelas yang dilakukan peneliti adalah 

kelas  X/6 SMA Negeri 1 Sulang. 

 

B. Subyek Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Dimana suatu 

pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang 

sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama 

Suharsimi Arikunto (2006:3). Subyek dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas X/6 semester I SMA Negeri 1 Sulang tahun ajaran 2008/2009. 

 

C. Desain Penelitian 

Menurut Kurt Lewin (1999:20), prosedur kerja dalam penelitian 

tindakan kelas terdiri atas empat komponen, yaitu perencanaan (planning), 

pelaksanaan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting) 

dalam Suharsimi Arikunto (2006:16). Hubungan keempat komponen 

tersebut dipandang sebagai suatu siklus. Prosedur kerja dalam penelitian 

tindakan kelas ini dirancang dalam 2 (dua) siklus, setiap siklus ada 4 

(empat) tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan implementasi, pengamatan 
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observasi, dan refleksi. Penelitian ini dilakukan oleh guru sejarah SMA 

Negeri 1 Sulang  sedangkan peneliti sebagai observer. 

Adapun model dan penjelasan untuk masing-masing tahap adalah 

sebagai berikut:  

 Bagan 2. Tahap Pembelajaran inquiry 

 

 

 

 

 

Sumber : Suharsimi arikunto,dkk. Penelitian Tindakan Kelas 

(2006:16) 

 

 

Pengamatan 

Perencanaan 

SIKLUS II 

Pengamatan 

refleksi Pelaksanaan 

?

Perencanaan 

SIKLUS I Refleksi Pelaksanaan 
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Untuk tahapan-tahapannya dari setiap siklus akan dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Siklus I 

a. Perencanaan (planning)  

 Dalam tahap ini dilakukan observasi awal untuk 

mengidentifikasi masalah dan menganalisis akar permasalahan 

melalui wawancara dengan guru yang bersangkutan dan 

kemudian menetapkan tindakan pemecahanya. Kegiatan 

selanjutnya adalah peneliti dan guru berkolaborasi untuk 

membuat scenario pembelajaran, yakni dengan menyusun 

rencana pembelajaran, mempersiapkan silabus, dan membuat 

soal ujian siklus I untuk mengukur kemampuan siswa dalam 

menyerap materi pelajaran. Peneliti membuat  lembar 

observasi keaktifan siswa, lembar observasi kinerja guru, 

lembar tanggapan siswa terhadap PBM dengan menerapkan 

pendekatan inquiry, dan menyiapkan daftar pertanyaan untuk 

wawancara dengan guru yang bersangkutan. 

b. Tahap tindakan (Acting) 

Penelitian siklus I dilakukan selama dua kali dalam satu 

minggu. Tiap pertemuan disusun satu rencana dan guru 

melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan 

pembelajaran yang disusun sebelumnya. Materi yang di 

ajarkan adalah tradisi sejarah dalam masyarakat yang belum 



 

 
 

57

mengenal tulisan / masa pra aksara. Secara garis besar kegiatan 

yang dilakukan guru pada PBM adalah : 

a. Guru membuka pelajaran dengan salam. 

b. Guru member apersepsi, motivasi. 

c. Guru mengkomunikasikan topic pembelajarana atau materi 

pembelajaran. 

d. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok. 

e. Guru membagi pokok materi-materi diskusi. 

f. Guru menunjuk salah satu siswa untuk mempresentasikan 

hasil kerjanya. 

g. Guru membimbing siswa untuk berdiskusi. 

h. Guru membimbing siswa untuk mengambil kesimpulan. 

i. Guru menciptakan suasana aktif saat sharing. 

j. Guru membimbing siswa saat refleksi. 

k. Guru membimbing siswa membuat rangkuman diskusi. 

l. Guru member tugas dan melaksanakan evaluasi. 

c. Tahap pengamatan (Observing) 

Dalam tahap ini peneliti melakukan pengamatan terhadap 

aktivitas siswa selama berlangsungnya PBM melalui lembar 

pengamatan terhadap aktivitas siswa dan mengamati 

kesesuaian guru dalam mengajar dengan scenario 

pembelajaran yang telah dilakukan melalui lembar kinerja 

guru. Kegiatan selanjutnya adalah member tes siklus I untuk 
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mengetahui hasil belajar siswa, dan member angket tanggapan 

siswa sesudah pembelajaran selesai. 

d. Tahap  refleksi ( Refleksi)  

Dalam tahapan ini peneliti melakukan evaluasi terhadap 

tahapan-tahapan yang telah dilalui. Menganalisis dan 

merefleksi proses kegiatan belajara mengajar, keaktifan siswa, 

hasil belajar, dan tanggapan siswa untuk mengetahui 

perubahan yang terjadi selama tindakan dengan menerapkan 

pendekatanh inquiry dalam pembelajaran, yakni untuk 

mengetahui hal yang perlu mendapat perbaikan. 

2. Siklus II 

a. Tahap perencanaan (planning) 

Dalam tahap ini dilakukan observasi untuk 

mengidentifikasi masalah, menganalisis akar permasalahan 

berdasarkan hasil refleksi siklus I dan kemudian menentukan 

langkah konkrit untuk memecahkan permasalahan tersebut. 

Kegiatan selanjutnya adalah peneliti dan guru berkolaborasi 

untuk membuat scenario pembelajaran, yakni dengan 

menyusun rencana pembelajaran, mempersiapkan silabus,dan 

membuat soal ujian siklus II untuk mengukur kemampuan 

siswa dalam menyerap  materi pelajaran. Peneliti membuat 

lembar obsernasi keaktivan siswa, lembar observasi kinerja 

guru, lembar tanggapan siswa terhadap PBM dengan 
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menerapkan pendekatan inquiry, dan menyiapkan daftar 

pertanyaan untuk wawancara dengan guru yang bersangkutan. 

b. Tahap tindakan ( Acting ) 

Penelitian siklus II dilakukan selama dua kali dalam satu 

minggu. Tiap pertemuan disusun satu rencana pembelajaran 

dan guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan 

rencana pembelajaran yang disusun sebelumnya. Materi yang 

diajarkan adalah Tradisi Masyarakat pra aksara. 

Secara garis besar kegiatan yang dilakukan guru pada PBM 

adalah : 

a. Guru membuka pelajaran dengan salam 

b. Guru member apersepsi,dan motivasi 

c. Guru mengkomunikasikan topic pembelajaran atau materi 

pembelajaran 

d. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok 

e. Guru membagi pokok-pokok nateri diskusi 

f. Guru menunjuk salah satu kelompok untuk 

mempresentasikan hasil kerjanya 

g. Guru membimbing siswa untuk berdiskusi 

h. Guru membimbing siswa untuk mengambil kesimpulan 

i. Guru menciptakan Susana aktif saat sharing  

j. Guru membimbing siswa saat refleksi 

k. Guru membimbing siswa membuat rangkuman diskusi 
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l. Guru member tugas dan melaksanakan evaluasi 

c. Tahap pengamatan (observing) 

Dalam siklus kedua ini peneliti melakukan pengamatan 

terhadap aktivitas siswa selama berlangsungnya PBM melalui 

lembar pengamatan terhadap aktivitas siswa, dan mengamati 

kesesuaian guru dalam mengajar dengan scenario 

pembelajaran yang telah dilakukan melalui lembar kinerja 

guru. Kegiatan selanjutnya adalah member tes siklus II untuk 

mengetahui sejauh mana daya serap siswa terhadap materi 

pelajaran, dan member angket tanggapan siswa sesudah 

pembelajaran selesai. 

d. Tahap Refleksi (Reflecting) 

Menganalisis dan merefleksi proses kegiatan belajar 

mengajar, keaktifan siswa, hasil belajar. Kinerja guru,dan 

tanggapan siswa untuk mengetahui perubahan yang terjadi 

selama tindakan siklus II asil analisis tersebut digunakan untuk 

menentukan langkah selanjutnya, apakah masih perlu diadakan 

tindakan atau tidak. 

D. Metode pengumpulan data 

1. Sumber data 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:107), sumber penelitian 

adalah subjek dari mana data penelitian diperoleh. Sumber data ini 

adalah siswa kelas X/6 SMAN 1 Sulang dan guru saat 
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berlangsungnya PBM dan setelah PBM dengan menggunakan 

metode Iquiry. 

2. Jenis data 

Data yang diinginkan dalam penelitian ini adalah data berupa 

kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari tes 

hasil belajar dan lembar observasi aktivitas siswa selama 

berlangsungnya PBM. Sedangkan data kualitatif diperoleh dari 

lembar tanggapan siswa terhadap PBM dan wawancara guru. 

3. Cara pengambilan data 

a. Data hasil belajar diperoleh dari tes yang dilaksanakan pada 

setiap akhir siklus. 

b. Data aktivitas siswa diperoleh dari lembar observasi aktivitas 

siswa. 

c. Data tanggapan siswa dan guru terhadap PBM dengan 

menggunakan metode pendekatanInquiry diperoleh dari lembar 

tanggapan siswa dan hasil wawancara dengan guru yang 

bersangkutan. 

E. Instrument penelitian 

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa soal 

tes tertulis berbentuk tes objektif  (multiple choice), lembar observasi 

kinerja guru, lembar observasi keaktifan siswa, dan lembar wawancara. 
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1. Tes tertulis berbentuk Tes Objektif ( multiple choice )  

Fungsi tes adalah untuk mengukur tingkat perkembangan 

peserta didik dalam mengikuti pelajaran sejarah, mengadakan diagnose 

terhadap kesulitan belajar siswa dan untuk menaikkan tingkat hasil 

belajar siswa. Untuk mengetahui kualitas soal multiple choice  peneliti 

melakukan uji validitas, uji reabilitas, uji tingkat daya pembeda ( item 

discriminating ) dan uji tingkat kesukaran ( item difficulty ) dengan 

kriteria-kriteria tertentu terhadap soal tersebut. 

a. Validitas  

Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur validitas 

berdasarkan data atau angka kasar adalah sebagai berikut : 

( )( )
( ){ } ( ){ }2222 ∑∑∑ ∑

∑ ∑∑
−−

−
=

YYNXXN

YXXYN
rXY  

Dimana: 

  rxy  = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

  N = jumlah responden 

  X = skor item 

  Y = skor total 

  XY = Perkalian antara skor item dengan skor total 

(Arikunto, Suharsimi  2002:164) 

Menurut Suharsimi Arikunto, Harga r  yang diperoleh 

kemudian dikonsultasikan pada table product moment dengan taraf 

signifikansi 5% jika harga r hitung > harga r table product moment 

maka berarti soal atau tes tersebut dianggap valid 
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b. Reliabilitas  

Fungsi reabilitas adalah untuk menyokong terbentuknya 

validitas. Suharsimi  Arikunto menyatakan bahwa tes yang valid 

biasanya  realibel. Untuk itu mengukur  reabilitas digunakan rumus 

KR-20 dengan alasan bahwa rumus ini sangat cocok untuk menguji 

tes hasil : 

r11 =   

Keterangan :  

r11  = Realibilitas instrumen∑ 

k  = banyaknya butir soal. 

  = Jumlah varian skor tiap item. 

    = Varians total 

(Arikunto, Suharsimi. 2002:171) 

 Harga r yang diperoleh kemudian dikonsultasikan dengan 

tabel producmoment dengan taraf signifikansi 50%. Jika r hitung > 

r tabel berarti item soal yang diuji bersifat reliable. 

c. Rumus tingkat kesukaran (item difficulty) :  

 

Keterangan :  

P = Indeks kesukaran soal. 

B = banyaknya jawaban yang benar 

JS = jumlah siswa peserta tes       

(Arikunto, Suharsimi. 2002: 164) 
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d. Rumus daya pembeda (item discriminating). 

 

Keterangan :  

DP  = Indeks deskriminasi  

JBA  = Jumlah butir yang benar pada butir soal pada kelompok 

atas 

JBB  = Jumlah butir yang benar pada butir soal pada kelompok 

bawah 

JSA  = Jumlah siswa pada kelompok atas  

(Arkunto, Suharsimi. 2002 : 164) 

2. Lembar Observasi Kinerja Guru  

Lembar observasi kegiatan guru digunakan untuk memperoleh 

data tentang kinerja guru pada PBM dengan menerapkan pendekatan 

metode inquiry. Data diambil pada tiap siklus sehingga diperoleh 

gambaran tentang kinerja guru yang bersangkutan.  

3. Lembar Keaktifan Siswa  

Lembar keaktifan siswa digunakan untuk memperoleh data 

tentang keaktifan siswa selama PBM, yakni dengan cara mengisi 

pointes-pointes yang telah dirancang sebelumnya.  
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F. Indikator Keberhasilan  

1. Meningkatnya Hasil Belajar  

Analisis tes hasil belajar siswa bertujuan untuk mengetahui 

singkat ketuntasan belajar siswa yang diperoleh dari tiap siklus. 

Penguasaan materi pelajaran dapat dilihat dari nilai yang diperoleh 

siswa untuk setiap siklus. Untuk mendapatkan nilai hasil belajar siswa 

digunakan  ru mus :  

  x 100% 

Siswa yang memperoleh nilai kurang dari 6,5 dinyatakan 

mengalami kesulitan belajar dan siswa yang memperoleh nilai lebih 

dari satu atau sama dengan 6,5 dinyatakan telah tuntas belajar atau 

berhasil.  

Untuk mengukur ketuntasan belajar klasikal digunakan rumus:  

    x100% 

(Purwoko, Agung. 2001:103) 

Ketuntasan belajar klasikal dinyatakan berhasil jika prosentase 

siswa yang tuntas belajar atau siswa yang mendapat nilai > 6,5 

jumlahnya lebih besar atau sama dengan 90% dari jumlah seluruh 

siswa di dalam kelas.  

2. Meningkatnya Aktivitas Belajar 

 Analisis lembar observasi digunakan untuk menilai 

peningkatan aktivitas belajar siswa. Untuk pengukuran aktivitas 
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dengan indikator aktivitas belajar siswa dan diukur dengan 

menggunakan rubrik atau skala sebagai berikut :  

a. 4 = baik sekali  

b. 3 = baik  

c. 2 = kurang  

d. 1 = sangat kurang  

(Tim Peneliti Program Pascasarjana UNY, 2004) 

Lembar aktivitas dianalisis menggunakan skor dengan 

menggunakan skala rentang 4 sampai 1 dengan 10 indikator aktivitas 

belajar. Skor maksimum 40 dan skor minimum 10. Kemudian 

dianalisis menggunakan analisis persentase. Untuk analisis presentase 

digunakan rumus distribusi persentase, yaitu :  

  x 100% 

Keterangan :  

P  = Persentase pelaksanaan setiap indikator  

S  = Jumlah skor perolehan untuk setiap indikator  

N = Jumlah skor total  

(Ali, Mohamad. 1993:184) 

 Hasil tersebut ditafsirkan dengan rentang kualitatif, yaitu :  

76% - 100%  : baik  

56% - 75%  : cukup  

40% - 55% : kurang baik  

< 40%  : tidak baik   
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3. Baiknya Kinerja Guru  

Analisis lembar observasi kinerja guru dilakukan untuk 

mengetahui sejauh mana kinerja guru dalam pelaksanaan PBM. 

Indikator pencapaian ditunjukkan dengan dilaksanakannya semua atau 

minimal 95% dari semua kegiatan yang tertuang dalam rencana 

pembelajaran.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan Siklus I 

Penelitian tindakan kelas ini diaksanakan dalam dua sikus. Siklus 1 di 

laksanakan 2 kali pertemuan yaitu pertemuan pertama pada hari jumat tanggal 

30 januari 2009, pertemuan ke 2 pada hari senin tanggal 2 februari. Sedangkan 

siklus 2 dilaksanakan 2 kali pertemuan yaitu pertemuan pertama pada hari 

jumat tanggal 6 februari 2009, pertemuan ke 2 dilaksanakan pada hari senin 

tanggal 9 februari. Penelitian dilakukan setiap hari senin dan jumat setelah guru 

yang bersangkutan memberikan izin untuk penelitian diadakan setiap hari senin 

dan jumat. Agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar kelas yang lain 

peneliti di beri ruangan sendiri oeh guru yang bersangkutan yaitu ruang kelas 

sejarah atau ruangan guru sejarah keas X. Sistem kelas yang diakukan oeh 

SMA N 1 Sulang adalah siswa tidak menempati kelas tertentu hingga kenaikan 

kelas, tetapi siswa harus menempati atau mencari ruangan kelas yang sesuai 

jadwal mata pelajaran. Hal ini dilakukan supaya tidak menimbulkan rasa jenuh 

pada siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Subjek dalam penelitian ini 

adalah  siswa kelas X6 SMA N 1 Sulang kabupaten Rembang sebanyak 36 

siswa yang terdiri dari laki-laki 14 siswa dan perempuan sebanyak 22 siswa. 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan desain penelitian tindakan 

kelas (PTK) yang terdiri dari dua siklus. Penelitian dimulai dengan 
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menganalisis masalah dalam kegiatan belajar mengajar di kelas X6. Hasil 

observasi awal menunjukkan bahwa tingkat keaktifan atau keterlibatan siswa 

dalam proses belajar mengajar masih rendah. Siswa lebih banyak diam dan 

mencatat beberapa hal yang dianggap penting dari informasi yang diberikan 

oleh guru. 

Setelah dilakukan wawancara dengan guru yang bersangkutan diperoleh 

beberapa faktor penyebab rendahnya keterlibatan siswa dalam proses kegiatan 

belajar mengajar. Diantara faktor tersaebut, salah satunya adalah pemilihan 

metode dan pendekatan mengajar yang kurang tepat. Untuk itu diperlukan 

sebuah strategi untuk meningkatkan hasil belajar siswa yaitu dengan 

menerapkan pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry ini diharapkan akan 

mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

Sikuls I merupakan tindakan awal penelitian dengan penerapan metode 

pembelajaran inquiry. Pada siklus I dilaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

rencana pembelajaran yang telah dibuat peneliti dan guru. Dari hasil 

pengamatan (observasi) selama berlangsungnya siklus I diperoleh data-data 

sebagai berikut. 

1. Data Keaktifan siswa 

Pada siklus I diambil data keaktifan siswa yang digunakan untuk 

mengetahui keaktifan siswa selama berlangsungnya proses belajar mengajar. 

Data hasil observasi diperoleh data sebagai berikut. 
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Tabel 1 
Keaktifan Siswa Siklus I 

 
No Skor Kriteria Frekuensi % 
1 31-40 Baik 8 22.22% 
2 23-30 Cukup Baik 28 77.78% 
3 17-22 Kurang Baik 0 0.00% 
4 <16 Buruk 0 0.00% 

Jumlah 36 100.00% 
 

Berdasarkan data pada tabel 1 ditunjukkan bahwa sebanyak 8 siswa 

atau 22.22% memiliki tingkat keaktifan tinggi atau baik dan 28 siswa atau 

77.78% memiliki tingkat keaktifan sedang atau cukup baik. 

Tabel 2 
Rekap Data Keaktifan Siswa Pra Siklus dan Siklus I 

 

No Data  Pra 
Siklus Siklus I 

1 Total Skor 870 1019 
2 Skor maksimal 1440 1440 
3 Rata-rata Prosentase  60.42% 70.76% 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata prosentase keaktifan siswa 

dari pra siklus ke siklus I terjadi peningkatan. Peningkatan keaktifan siswa 

dari 60.42% menjadi 70.76%. 

Melalui uji t dapat dilihat bahwa aktivitas belajar siswa pada siklus 

I menunjukkan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan masa 

pra siklus. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh t hitung sebesar 13.623, 

berarti t hitung lebih besar dari t tabel yaitu 1.690. Karena t hitung berada 

pada daerah penolakan H0, maka dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan 

aktivitas belajar yang signifikan dari pra siklus ke siklus I. 
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2.  Data Hasil Belajar 

Pada siklus I ini diperoleh data hasil belajar seperti dalam tabel 

berikut. 

Tabel 3 
Hasil Belajar Pra Siklus dan Siklus I 

 

No Siswa Pra 
Siklus Keterangan  Siklus 

I Keterangan 

1 Siswa 1 63 Tidak Tuntas 66 Tuntas 
2 Siswa 2 74 Tuntas 77 Tuntas 
3 Siswa 3 63 Tidak Tuntas 69 Tuntas 
4 Siswa 4 34 Tidak Tuntas 54 Tidak Tuntas 
5 Siswa 5 83 Tuntas 89 Tuntas 
6 Siswa 6 74 Tuntas 77 Tuntas 
7 Siswa 7 77 Tuntas 77 Tuntas 
8 Siswa 8 74 Tuntas 80 Tuntas 
9 Siswa 9 46 Tidak Tuntas 57 Tidak Tuntas 
10 Siswa 10 46 Tidak Tuntas 66 Tuntas 
11 Siswa 11 71 Tuntas 71 Tuntas 
12 Siswa 12 83 Tuntas 83 Tuntas 
13 Siswa 13 66 Tuntas 74 Tuntas 
14 Siswa 14 60 Tidak Tuntas 66 Tuntas 
15 Siswa 15 80 Tuntas 80 Tuntas 
16 Siswa 16 43 Tidak Tuntas 46 Tidak Tuntas 
17 Siswa 17 40 Tidak Tuntas 49 Tidak Tuntas 
18 Siswa 18 77 Tuntas 77 Tuntas 
19 Siswa 19 77 Tuntas 80 Tuntas 
20 Siswa 20 83 Tuntas 83 Tuntas 
21 Siswa 21 54 Tidak Tuntas 57 Tidak Tuntas 
22 Siswa 22 74 Tuntas 77 Tuntas 
23 Siswa 23 80 Tuntas 80 Tuntas 
24 Siswa 24 66 Tuntas 71 Tuntas 
25 Siswa 25 51 Tidak Tuntas 66 Tuntas 
26 Siswa 26 80 Tuntas 80 Tuntas 
27 Siswa 27 83 Tuntas 83 Tuntas 
28 Siswa 28 26 Tidak Tuntas 46 Tidak Tuntas 
29 Siswa 29 40 Tidak Tuntas 49 Tidak Tuntas 
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30 Siswa 30 60 Tidak Tuntas 66 Tuntas 
31 Siswa 31 83 Tuntas 83 Tuntas 
32 Siswa 32 74 Tuntas 77 Tuntas 
33 Siswa 33 80 Tuntas 83 Tuntas 
34 Siswa 34 26 Tidak Tuntas 49 Tidak Tuntas 
35 Siswa 35 74 Tuntas 77 Tuntas 
36 Siswa 36 51 Tidak Tuntas 66 Tuntas 
Jumlah 2317 2529 
Rata-rata 64.37 70.24 
Std deviasi 17.352 12.301 
Nilai Tertinggi 83 89 
Nilai Terendah 26 46 
Ketuntasan 
Klasikal 58.33% 77.78% 

 

Melalui uji t dapat diketahui apakah kegiatan pembelajaran yang 

telah dilaksanakan dapat membantu siswa mencapai ketuntasan belajar. 

Beredasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran 

pada pra siklus tidak mampu membantu siswa mencapai ketuntasan belajar. 

Sedangkan kegiatan pembelajaran pada siklus I mampu membantu siswa 

mencapai ketuntasan belajar. 

Melalui uji t juga dapat digunakan untuk mengetahui apakah terjadi 

peningkatan hasil belajar dari pra siklus ke siklus I. Berdasarkan hasil 

perhitungan diperoleh t hitung sebesar 5.35, berarti t hitung lebih besar dari 

t tabel yaitu 1.690. Karena t hitung berada pada daerah penolakan H0, maka 

dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan hasil belajar yang signifikan dari 

pra siklus ke siklus I. 

Berdasarkan tabel 3 ditunjukkan bahwa pembelajaran siklus I 

secara klasikal diketahui hasil belajar siswa meningkat jika dibandingkan 
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dengan nilai sebelum dilakukan tindakan. Nilai rata-rata kelas meningkat 

dari 64.37 menjadi 70.24 pada siklus I, sedangkan nilai ketuntasan belajar 

secara keseluruhan meningkat dari 58.33% menjadi 77.78%. 

3. Data Kinerja Guru 

Berdasarkan hasil observasi kinerja guru, dapat diketahui kinerjka 

guru selama proses belajar mengajar. Dari hasil observasi dapat diperoleh 

data sebagai berikut. 

Tabel 4 
Data Kinerja Guru Siklus I 

 
Siklus I No Data Kinerja Guru 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 
1 Rata-rata skor 2.25 3.50 
2 Skor yang diperoleh 27 42 
3 Skor maksimal 48 48 
4 Prosentase kinerja 56.25% 87.50% 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh prosentase kinerja guru 

meningkat dari 56.25% menjadi 87.50%.  

4. Data Angket Tanggapan Siswa 

Data angket ini digunakan untuk mengetahui bagaimana tanggapan 

siswa terhadap penerapan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan 

inquiry. Data ini diperoleh melalui lembar angket tanggapan siswa. 

Berdasarkan hasil analisis tanggapan siswa mengenai pembelajaran inquiry 

pada siklus I diperoleh data sebagai berikut. 
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Tabel 5 
Tanggapan Siswa Siklus I 

 

No Data Tanggapan Siklus I 

1 Rata-rata skor 106.57 
2 Skor maksimal 1008 
3 Prosentase tanggapan 74.01% 
4 Kriteria Baik 

 

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa siswa menanggapi dengan baik 

terhadap penerapan metode pembelajaran inquiry dengan 74.01%. 

5. Refleksi 

Pembagian siswa menjadi beberapa kelompok kecil diharapkan 

mampu meningkatkan keaktifan tiap individu. Kelompok-kelompok kecil 

ini juga membantu para siswa untuk memahami dan mencerna materi 

pembelajaran yang belum dimengerti. Dengan adanya kelompok kecil 

tersebut diharapkan siswa mampu melakukan langkah konstrutif, berani 

mengajukan pertanyaan kepada siswa lain maupun kepada guru, mampu 

menemukan konsep, membentuk masyarakat belajar dan melakukan refleksi 

sehingga pokok-pokok dalam pembelajaran inquiry mampu diterapkan. 

Hasil observasi pada siklus I menunjukkan bahwa tingkat keaktifan 

atau keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar mengalami 

peningkatan dari sebelumnya yaitu dari 60.42% menjadi 70.76%. Siswa 

lebih memperhatikan dan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Hal 

tersebut dapat diamati ketika berlangsungnya proses belajar mengajar. 

Beberapa siswa mulai sering mengajukan pertanyaan, menjawab maupun 
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menyanggah jawaban yang telah diberikan. Dengan demikian dapat suasana 

kelas menjadi lebih hidup dan pembelajaran tidak cenderung monoton 

seperti sebelumnya. 

Meskipun demikian, tingkat keaktifan siswa sebesar  70.76% 

belum mampu memenuhi kriteria yang diharapkan peneliti karena taraf 

keaktifannya masih dalam kategori cukup atau sedang. Keadaan ini 

disebabkan karena siswa belum terbiasa dengan diterapkannya pendekatan 

inquiry. Selain itu, siswa juga baru beradaptasi dengan anggota 

kelompoknya yang baru sehingga interaksi antar anggota kelompok belum 

berjalan efektif. Kebanyakan siswa masih belum punya keberanian untuk 

bertanya atau mengemukakan gagasannya.  

Peningkatan aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar juga 

diikuti dengan meningkatnya hasil belajar. Hasil tes siklus I menunjukkan 

bahwa nilai rata-rata kelas mengalami peningkatan dari kondisi awal 64.37 

menjadi 70.24 dan pada ketuntasan klasikal meningkat dari 58.33% menjadi 

77.78%. hasil ini menunjukkan indikator kerja telah terpenuhi karena terjadi 

peningkatan nilai rata-rata ketuntasan klasikal. Meningkatnya nilai rata-rata 

dan ketuntasan belajar tersebut berarti menunjukkan bahwa pemahaman 

siswa terhadap materi pelajaran telah meningkat. Peningkatan aktivitas dan 

hasil belajar telah berbanding lurus. 

Data hasil observasi kinerja guru dalam pelaksanaan KBM sudah 

berjalan baik. Hal tersebut terlihat dalam tabel kinerja guru siklus I, kinerja 

guru pertemuan 1 memperoleh skor 27 dan pertemuan 2 memperoleh skor 
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42. Guru dalam proses pembelajaran semakin baik, diantaranya dapat 

diamati pada saat apersepsi, pengkondisian suasana kelas dan penyampaian 

tujuan pembelajaran. 

Siswa sudah mulai dilibatkan dalam proses belajar mengajar. 

Namun kinerja guru tersebut masih memiikikekurangan yakni, guru masih 

mendominasi jaannya diskusi, guru belum membimbing siswa untuk 

mengambil kesimpulan dan melakukan refleksi. Pendapat Hasibuan dan 

Moedjiono (1995) menyatakan bahwa campur tangan guru yang berlebihan 

merupakan salah satu kekeliruan yang peru dihindari guru dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Berdasarkan observasi pada siklus I tanggapan siswa mengenai 

pembelajaran dengan pendekatan inquiry dikategorikan baik. Keadaan 

tersebut memungkinkan makin tingginya daya serap siswa terhadap materi 

pelajaran. Hal tersebut dipicu oleh ketertarikan dan antusiasme siswa dalam 

mengikuti kegiatan belajar mengajar. 

Setelah dilakukan evaluasi terhadap penerapan pendekatan inquiry 

pada siklus I diperoleh beberapa peningkatan yaitu meningkatnya hasil 

belajar, aktivitas siswa dan kinerja guru selama proses belajar mengajar jika 

dibandingkan denagn masa pra siklus. Namun peningkatan-peningkatan 

yang telah dicapai belum sesuai dengan indikator keberhasilan yang 

ditargetkan peneliti, sehingga perlu adanya perbaikan di beberapa bagian. 

Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut, maka adibuat kembali 

perencanaan yang termuat dalam rencana pembelajaran. 
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B. Hasil Penelitian dan Pembahasan Siklus II 

Pada siklus II dilaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana 

pembelajaran. Dari hasil pengamatan (observasi) selama berlangsungnya siklus 

II diperoleh data-data sebagai berikut. 

1. Data Keaktifan siswa 

Pada siklus I diambil data keaktifan siswa yang digunakan untuk 

mengetahui keaktifan siswa selama berlangsungnya proses belajar mengajar. 

Data hasil observasi diperoleh data sebagai berikut. 

Tabel 6 
Keaktifan Siswa Siklus II 

No Skor Kriteria Frekuensi % 
1 31-40 Baik 34 94.44% 
2 23-30 Cukup Baik 2 5.56% 
3 17-22 Kurang Baik 0 0.00% 
4 <16 Buruk 0 0.00% 

Jumlah 36 100.00% 
 

Berdasarkan data pada tabel 6 ditunjukkan bahwa sebanyak 34 

siswa atau 94.44% memiliki tingkat keaktifan tinggi atau baik dan 2 siswa 

atau 5.56% memiliki tingkat keaktifan sedang atau cukup baik. 

 

Tabel 7 
Rekap Data Keaktifan Siswa Siklus I dan Siklus II 

No Data  Siklus I Siklus II 
1 Total Skor 1019 1211 
2 Skor maksimal 1440 1440 
3 Rata-rata Prosentase  70.76% 84.10% 
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Tabel 7 menunjukkan bahwa rata-rata prosentase keaktifan siswa 

dari siklus I ke siklus II terjadi peningkatan. Peningkatan keaktifan siswa 

dari 70.76% menjadi 84.10%. 

Melalui uji t dapat dilihat bahwa aktivitas belajar siswa pada siklus 

II menunjukkan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan 

masa siklus I. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh t hitung sebesar 

11.564, berarti t hitung lebih besar dari t tabel yaitu 1.690. Karena t hitung 

berada pada daerah penolakan H0, maka dapat disimpulkan bahwa ada 

peningkatan aktivitas belajar yang signifikan dari siklus I ke siklus II. 

2. Data Hasil Belajar 

Pada siklus II ini diperoleh data hasil belajar seperti dalam tabel 

berikut. 

Tabel 8 

Hasil Belajar Siklus I dan Siklus II 

No Siswa Siklus I Keterangan  Siklus II Keterangan 

1 Siswa 1 66 Tuntas 74 Tuntas 
2 Siswa 2 77 Tuntas 86 Tuntas 
3 Siswa 3 69 Tuntas 69 Tuntas 
4 Siswa 4 54 Tidak Tuntas 66 Tuntas 
5 Siswa 5 89 Tuntas 97 Tuntas 
6 Siswa 6 77 Tuntas 77 Tuntas 
7 Siswa 7 77 Tuntas 83 Tuntas 
8 Siswa 8 80 Tuntas 86 Tuntas 
9 Siswa 9 57 Tidak Tuntas 66 Tuntas 
10 Siswa 10 66 Tuntas 71 Tuntas 
11 Siswa 11 71 Tuntas 74 Tuntas 
12 Siswa 12 83 Tuntas 89 Tuntas 
13 Siswa 13 74 Tuntas 77 Tuntas 
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14 Siswa 14 66 Tuntas 69 Tuntas 
15 Siswa 15 80 Tuntas 83 Tuntas 
16 Siswa 16 46 Tidak Tuntas 66 Tuntas 
17 Siswa 17 49 Tidak Tuntas 66 Tuntas 
18 Siswa 18 77 Tuntas 80 Tuntas 
19 Siswa 19 80 Tuntas 83 Tuntas 
20 Siswa 20 83 Tuntas 94 Tuntas 
21 Siswa 21 57 Tidak Tuntas 69 Tuntas 
22 Siswa 22 77 Tuntas 83 Tuntas 
23 Siswa 23 80 Tuntas 86 Tuntas 
24 Siswa 24 71 Tuntas 80 Tuntas 
25 Siswa 25 66 Tuntas 71 Tuntas 
26 Siswa 26 80 Tuntas 83 Tuntas 
27 Siswa 27 83 Tuntas 89 Tuntas 
28 Siswa 28 46 Tidak Tuntas 66 Tuntas 
29 Siswa 29 49 Tidak Tuntas 63 Tidak Tuntas 
30 Siswa 30 66 Tuntas 69 Tuntas 
31 Siswa 31 83 Tuntas 86 Tuntas 
32 Siswa 32 77 Tuntas 80 Tuntas 
33 Siswa 33 83 Tuntas 86 Tuntas 
34 Siswa 34 49 Tidak Tuntas 66 Tuntas 
35 Siswa 35 77 Tuntas 80 Tuntas 
36 Siswa 36 66 Tuntas 74 Tuntas 

Jumlah 2529 2783 
Rata-rata 70.24 77.30 
Std deviasi 12.301 9.085 
Nilai Tertinggi 89 97 
Nilai Terendah 46 63 
Ketuntasan 
Klasikal 77.78% 97.22% 

 
 
Melalui uji t juga dapat digunakan untuk mengetahui apakah terjadi 

peningkatan hasil belajar dari siklus I ke siklus II. Berdasarkan hasil 

perhitungan diperoleh t hitung sebesar 8.124, berarti t hitung lebih besar dari 

t tabel yaitu 1.690. Karena t hitung berada pada daerah penolakan H0, maka 
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dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan hasil belajar yang signifikan dari 

siklus I ke siklus II. 

Berdasarkan tabel 8 ditunjukkan bahwa pembelajaran siklus II 

secara klasikal diketahui hasil belajar siswa meningkat jika dibandingkan 

dengan nilai siklus I. Nilai rata-rata kelas meningkat dari 70.24 menjadi 

77.30, sedangkan nilai ketuntasan belajar secara keseluruhan meningkat dari 

77.78% menjadi 97.22%. 

3. Data Kinerja Guru 

Berdasarkan hasil observasi kinerja guru, dapat diketahui kinerjka 

guru selama proses belajar mengajar. Dari hasil observasi dapat diperoleh 

data sebagai berikut. 

Tabel 9 
Data Kinerja Guru Siklus II 

Siklus I No Data Kinerja Guru 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1 Rata-rata skor 3.58 4.00 
2 Skor yang diperoleh 43 48 
3 Skor maksimal 48 48 
4 Prosentase kinerja 89.58% 100.00% 

 

Tabel 9 dia atas menunjukkan bahwa prosentase kinerja guru dalam 

proses belajar mengajar termasuk dalam kategori sangat baik. Guru telah 

melakukan tugasnya dengan baik. Guru tidak lagi mendominasi jalannya 

diskusi. Beberapa hal yang belum dilaksanakan pada siklus I seperti 

melakukan refleksi, membimbing siswa untuk berdiskusi, pada siklus II 

sudah dilaksanakan dengan baik. 
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4. Data Tanggapan Siswa 

Data angket ini digunakan untuk mengetahui bagaimana tanggapan 

siswa terhadap penerapan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan 

inquiry. Data ini diperoleh melalui lembar angket tanggapan siswa. 

Berdasarkan hasil analisis tanggapan siswa mengenai pembelajaran inquiry 

pada siklus I diperoleh data sebagai berikut. 

 

Tabel 10 
Tanggapan Siswa Siklus II 

No Data Tanggapan Siklus II 

1 Rata-rata skor 144 
2 Skor maksimal 1008 
3 Prosentase tanggapan 79.96% 
4 Kriteria Sangat Baik 

 

Tabel 10 di atas menunjukkan bahwa siswa menanggapi dengan 

sangat baik terhadap penerapan metode pembelajaran inquiry dengan 

79.96%. 

5. Hasil Wawancara 

Hasil wawancara dengan guru berkaitan dengan penerapan 

pendekatan inquiry dalam proses belajar mengajar menyatakan bahwa 

pendekatan inquiry cukup bagus, menambah antusiasme dan keaktifan siswa 

selama proses belajar mengajar. Keberanian siswa untuk mengeluarkan 

pendapat semakin baik, metode ini juga mampu  untuk menambah percaya 

diri dan semangat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. 
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6. Refleksi 

Hasil observasi pada siklus II menunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan aktivitas siswa jika dibandingkan dengan observasi siklus I. 

Bila pada siklus I rata-rata siswa masih tergolong dalam kategori cukup, 

maka pada siklus II sudah dalam kategori baik. 

Siswa sudah mulai terbiasa dengan pendekatan inquiry, siswa 

sudah terbiasa untuk berkomunikasi menyampaikan pendapatnya kepada 

rekan satu kelompok maupun kepada kelompok lain. Dalam kegiatan belajar 

mengajar siswa lebih antusias, hal ini terlihat dengan makin seringnya siswa 

mengajukan pertanyaan, mengemukakan pendapat, menjawab pertanyaan 

tanpa diminta oleh guru terlebih dahulu. Diskusi berjalan semaikin menarik 

karena antar kelompok mulai sering melempar pertanyaan dan menguatkan 

pendapatnyta masing-masing argumen mereka sendiri. Metode diskusi 

sebagai penerapan inquiry memberikan banyak manfaat kepada siswa. 

Pada siklus II terlihat bahwa tanggapan siswa terhadap 

pembelajaran dengan pendekatan inquiry mengalami peningkatan. Hal itu 

berati siswa senang dengan metode pembelajaran seperti ini, yang nantinya 

diharapkan mempermudah siswa menguasai materi pelajaran. 

 Kinerja guru dalam proses belajar mengajar semakin memberi 

kesempatan siswanya untuk saling mengajukan pertanyaan, menjawab, 

menyanggah dan mempertahankan pendapatnya dengan argumen-argumen 

yang relefan. Peran guru dalam menstimulus beberapa siswa yang masih 

terlihat pasif dengan beberapa trik juga terbukti berhasil. Pada saat diskusi 
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intern kelompok maupun saat diskusi antar kelompok guru juga 

menempatkan posisinya secara baik dan strategis. Jika dibandingkan dengan 

siklus sebelumnya, guru sudah melengkap langkah-langkah yang belum 

sepat dilaksanakan pada siklus I. guru juga telah mampu menciptakan 

kondisi yang dinamis antara dirinya dengan siswa maupun antar siswa itu 

sendiri. 

Meningkatnya proses belajar mengajar pada siklus II ini berdampak 

pada meningkatnya pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang 

diajarkan. Setelah melalui tes tertulis diperoleh bukti bahwa ketuntasan 

belajar siswa secara klasikal meningkat dari 77.78% menjadi 97.22%. Nilai 

rata-rata siswa mengalami peningkatan dari 70.24 menjadi 77.30. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

bahwa penerapan metode pembelajaran inquiry dapat meningkatkan hasil 

belajar sejarah kelas X SMA Negeri 1 Sulang Kecamatan Sulang 

Kabupaten Rembang tahun 2008/2009. Hasil analisis data dari siklus I dan 

siklus II mengalami peningkatan. Setelah melalui tes tertulis diperoleh bukti 

bahwa ketuntasan belajar siswa secara klasikal meningkat dari 77.78% 

menjadi 97.22%. Nilai rata-rata siswa mengalami peningkatan dari 70.24 

menjadi 77.30. 

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis dapat memberikan saran 

sebagai berikut. 

1. Para guru sejarah dapat menggunakan metode pembelajaran inquiry 

karena banyak memiliki keunggulan, yaitu siswa tidak cepat bosan dan 

siswa dapat lebih aktif. Dengan demikian siswa bisa lebih cepat 

menyerap materi yang disampaikan, sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar mereka. 
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2. Sebaiknya guru tidak menerapkan metode yang monoton, sehingga siswa 

tidak mudah bosan. 

3. Para penulis dapat melakukan penelitian lanjutan dari penelitian ini dengan 

metode lain, untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia. 

4. Lembaga pendidikan pada umumnya dan SMA Negeri 1 Sulang pada 

khususnya diharapkan menjadikan hasil penelitian ini sebagai dasar 

dalam mengambil keputusan program-program pembelajaran, khususnya 

penerapan metode pembelajaran inquiry. 
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