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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang 

Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi antara guru 

dan siswa, baik interaksi secara langsung maupun secara tidak langsung. 

Pembelajaran adalah usaha sadar dan terncana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran  agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Latif, 2009:7). 

Sedangkan menurut Baharuddin (2010:13-14) belajar meruakan aktivitas 

yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan perubahan dalam dirinya melalui 

pelatihan-pelatihan atau pengalaman-pengalaman. Belajar, sebagai aktivitas yang 

membedakan manusia dengan makhluk lain, merupakan aktivitas yang selalu 

dilakukan sepanjang hayat manusia, bahkan tiada hari tanpa belajar. Dengan 

begitu, belajar tidak hanya dipahami sebagai aktivitas yang dilakukan oleh pelajar 

saja. Baik mereka yang sedang belajar ditingkat sekolah dasar, sekolah tingkat 

pertama, sekolah tingkat atas, dan perguruan tinggi.  

Pembelajaran yang baik dan efektif itu bisa menciptakan suatu peluang untuk 

siswa agar dapat belajar lebih aktif dan dapat mengeksplorasi keingintahuan siswa 

melalui kemamuan yang dimiliki siswa. Pembelajaran diharapkan dapat 

berlangsung secara menyenangkan dan menantang siswa untuk mencari suatu 

jawaban atau permasalahan. Dalam pembelajaran bisa belajar di sekolah baik itu 
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dalam kelas maupun diluar kelas agar siswa tidak merasa bosan dalam 

mendengarkan materi ajar yang diberikan. 

Sekolah adalah sebagai wadah utama bagi para siswa tentu memiliki peranan 

penting untuk mewujudkan kepribadian siswa yang terdidik. Oleh karenanya, 

Keberhasilan pendidikan atau kegiatan belajar mengajar (KBM) bergantung 

kepada beberapa aspek yang diantaranya ialah siswa, guru, mata pelajaran, 

kurikulum, model pembelajaran serta media pembelajaran. Salah satu aspek yang 

paling mempengaruhi terwujudnya kegiatan belajar mengajar yang efektif yaitu 

model dan media pembelajaran. Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari dua sisi 

yang sama pentingnya, yakni sisi proses dan sisi hasil belajar.  

Proses belajar berkaitan dengan pola perilaku siswa dalam mempelajari bahan 

pelajaran, sedeangkan hasil belajar berkaitan dengan perubahan perilaku yang di 

peroleh sebagai pengaruh dari proses belajar. Hasil belajar merupakan salah satu 

faktor yang dapat menentukan proses belajar. Dengan kata lain, Bagaimana 

seharusnya siswa belajar, akan sangat ditentukan oleh apa hasil yang ingin 

diperoleh oleh siswa. Manakala kriteria keberhasilan belajar siswa diukur dari 

seberapa banyak materi pelajaran dapat di kuasai siswa, akan berbeda proses 

belajar yang dilakukan dengan kriteria keberhasilan ditentukan oleh sejauh mana 

siswa dapat memanfaatkan potensi otaknya untuk memecahkan suatu persoalan. 

Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya pembelajaran dalam sekolah dapat kita 

ukur melalui dengan hasil belajar siswa. 

Sudjana (2017:22) Berpendapat bahwa ”Hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya”. 

Hasil belajar sendiri merupakan gambaran tentang bagaimana siswa memahami 
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materi yang disampaikan oleh guru dalam suatu proses pembelajaran. Dari hasil 

belajar tersebutlah guru dapat mengukur seberapa jauh siswa dalam memahami 

materi pembelajaran. 

Sedangkan menurut Suprijono (2012:5), hasil belajar adalah pola-pola 

perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan 

keterampilan. Selanjutnya Supratiknya (2012;5) mengemukakan bahwa hasil 

belajar yang menjadi objek penilaian kelas berupa kemampuan-kemampuan baru 

setelah mereka mengikuti proses belajar-mengajar tentang mata pelajaran tertentu. 

Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan mengacu pada 

klasifikasi hasil belajar dari Bloom yang secara garis besar yaitu aspek kognitif, 

aspek afektif dan aspek psikomotor. 

Jadi rendahnya hasil belajar siswa dapat teratasi jika dalam proses 

pembelajaran tidak hanya menerapkan metode konvensional seperti ceramah. 

Pembelajaran akan berlangsung efektif jika mampu memanfaatkan model dan 

media pembelajaran sebagai penunjang tercapainya kompetensi. Pada mata 

pelajaran  guru akan sulit untuk mencapai sebuah kompetensi tanpa adanya factor 

penunjang seperti penggunaan model dan media. Banyak model dan media yang 

dapat digunakan oleh seorang guru salah satunya model pembelajaran Inquiry dan 

media Audio visual .Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru agar 

mendapatkan hasil belajar yang maksimal yaitu dengan cara pemilihan model 

pembelajaran yang sesuai. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di SDN Pabian IV 

Kabupaten Sumenep, yang dilakukan pada tanggal 17-25 Januari 2019 pada 

semester genap dan tanggal 1-5 Agustus pada tahun pelajaran baru semester ganjil 
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2019, Data yang diperoleh dari Ibu Siswaningsih A.Ma.Pd sebagai guru kelas 2, 

penilaian harian siswa melalui tes tulis yang diberikan kepada siswa masih kurang 

maksimal, hasil belajar siswa yang rendah sebesar 41% atau 8 siswa dari 24 siswa 

mencapai nilai tuntas yakni ≥ 75%, sedangkan 59% atau 16 siswa dari 24 siswa 

mengalami kesulitan dalam memahami dan mengerti materi. Hal ini didapat saat 

penulis melaksanakan tugas PPL II dan observasi kembali pada tanggal 1 Agustus 

2019 tahun pelajaran baru semester ganjil di sekolah SDN Pabian IV. 

B. Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menggunakan Model Pembelajaran Inquiry 

2. Materi Pelajaran Kelas II Tema 1 Hidup Rukun Sub Tema 1 Hidup Rukun 

di Rumah 

3. Hasil Belajar Yang Akan di Teliti Pada Siswa Kelas II SDN PABIAN IV 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dari 

penelitian tindakan kelas (PTK) adalah : 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran Inquiry melalui media audio 

visual pada siswa kelas II Tema 1 Sub Tema 1 hidup rukun di sekolah 

SDN Pabian IV Kab. Sumenep.? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar penerapan model Inquiry siswa 

kelas 2 tema 1 hidup rukun pada sub tema 1 hidup rukun di rumah di 

sekolah SDN Pabian IV ? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan diatas, dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana penerapan model 

pembelajaran Inquiry untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 2 tema 

1 hidup rukun sub tema 1 hidup rukun di rumah di sekolah SDN Pabian 

IV. 

2. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar dengan menggunakan model 

pembelajaran Inquiry pada siswa kelas 2 tema 1 hidup rukun sub tema 1 

hidup rukun di rumah disekolah SDN Pabian IV. 

E. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis dalam penelitian ini diduga penerapan model pembelajaran 

Inquiry melalui media audio visual dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas II SDN Pabian IV Kab. Sumenep pada mata pelajaran Tema 1 Hidup 

Rukun Sub tema 1 Hidup Rukun di Rumah SD Negeri Pabian IV Kab. 

Sumenep. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang di harapkan dari hasil penelitian ini diharapkan 

memberikan manfaat untuk perbaikan kualitas pendidikan dan pembelaran 

yaitu : 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian tindakan kelas ini di harapkan dapat bermanfaat 

untuk menambah pengetahuan dan menmbah pemahaman tentang 

pengaruh model Inquiry melalui Media Audio Visual pembelajaran tema 1  
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hidup rukun sub tema 1 hidup rukun di rumah di sekolah terhadap hasil 

belajar siswa kelas II SDN Pabian IV. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti Penelitian ini sebagai wadah menambah pengalaman dan 

pengetahuan pada dunia pendidikan dalam penerapan model Inquiry 

melalui media audio visual dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

b. Bagi sekolah Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan 

evaluasi  dan masukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dan 

untuk meningkatkan mutu, kualitas dalam pembelajaran tematik 

kurikulum 2013. 

c. Bagi Guru Penelitian ini diharapkan bisa mempermudah dan 

memperluas cara pandang guru dalam memberikan pembelajaran yang 

menarik dengan menngunakan model dan media untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

d. Bagi SiswaPenelitian ini diharapakan mampu untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas II SDN Pabian IV Kab. Sumenep. 

e. Bagi peneliti lain Sebagai acuan perbandingan yang relevan untuk 

mengadakan penelitian yang sesuai dengan penelitian ini. 
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G. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahan istilah yang digunakan dalam Penelitian 

tindakan kelas ini, Peneliti perlu untuk memberikan definisi-definisi 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Model Pembelajaran Inquiry 

Model pembelajaran Inquiry adalah model pembelajaran yang 

menekankan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara 

seimbang, sehingga pembelajaran melalui starategi ini lebih bermakna 

(Sanjaya, 2006 : 206). 

2. Hasil Belajar 

Sudjana (2017:22) Berpendapat bahwa ”Hasil belajar adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya”. Hasil belajar merupakan gambaran tentang 

bagaimana siswa memahami materi yang disampaikan oleh guru. Hasil 

belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

ia menerima pengalaman belajarnya, seperti keterampilan dan kebiasaan, 

pengetahuan dan pengertian serta sikap dan cita-cita. Artinya, hasil 

belajar merupakan pencapaian yang didapat oleh siswa melalui proses 

transformasi pengetahuan dari pengalaman belajarnya. 

3. Media Audio Visual 

Media audio adalah media yang mengandung pesan dan berbentuk 

auditif (hanya dapat didengar) yang dapat merangsang pikiran, perasaan 

perhatian dan kemauan siswa dalam mempelajari isi tema. Sedangkan 

media visual adalah media yang hanya dapat dilihat, seperti gambar-
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gambar yang disajikan secara fotografis, karikatur, pamflet, poster, realita, 

model/maket dan sebagainya (Prastowo, 2013:400). Jadi, media audio 

visual adalah media yang menggabungkan dua unsure yaitu unsure suara 

dan unsure gambar yang bergerak. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Teori 

1. Model Pembelajaran Inquiry 

a. Pengertian model pembelajaran 

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang 

menggambarkan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran 

tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan 

para guru dalam merancang dan melaksanakan proses belajar mengajar. 

Menurut Darmadi (2017:42) model pembelajaran adalah suatu 

perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas. Model pembelajaran mengacu pada 

pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk didalamnya 

tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, dan 

pengelolaan kelas.Sedangkan menurut Triatno (2014:53) fungsi model 

pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang pengajhar dan para 

guru dalam melaksanakan pembelajaran. Untuk memilih model, sangat 

dipengaruhi oleh sifat dari materi yang akan diajarkan, dan juga dipengaruhi 

oleh tujuan yang akan dicapai dalam pengajaran tersebut serta tingkat 

kemampuan peserta didik. Di samping itu pula, setiap model pembelajaran 

juga memunyai tahap-tahap (sintaks) yang dapat dilakukan siswa dengan 

bimbingan guru. Antara sintaks yang satu dengan sintaks yang lain jugfa 

memunyai perbedaan. 
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Nurdyansyah dan Fahyuni ( 2016 : 1-5 ) melihat pembelajaran dari 

sudut behavioristik, yaitu pembelajaran sebagai suatu proses pengubahan 

tingkah laku siswa melalui pengoptimalan lingkungan sebagai sumber 

stimulus belajar. Sejalan dengan banyaknya paham behavioristik yang 

dikembangkan para ahli, pembelajaran ditafsirkan sebagai upaya pemahiran 

pengetahuan dan keterampilan melalui pembiasaan siswa secara bertahap 

dan terperinci dalam memberikan respon atau stimulus yang diterimanya 

yang diperkuat oleh tingkah laku yang patuh dari para pengajar ( Yunus, 

2014: 20-25 ) 

 Dari pembelajaran ini juga diperlukannya strategi dalam menyusun 

suatu pembelajaran. Strategi pembelajaran meliputi kegiatan atau pemakaian 

teknik yang dilakukan oleh pengajar melalui dari perencanaan, pelaksanaan 

kegiatan sampai ke tahap evaluasi, serta program tindak lanjut yang 

berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu 

pengajaran, seperti dideskripsikan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 2.1 Memilih Strategi Pembelajaran (Nurdyansyah dan Fahyuni:2014) 

 

Strategi Yang sesuai untuk 

peserta didik 
Pengajaran 

Pembelajaran 

Bagaimana dampak dan implikasi 

Pembelajaran selanjutnya ? 

Hal apa yang perlu disampaikan ke 

peserta didik 

Apa Yang Harus diperbaiki ? 

Bagaiman Langkah Pembelajaran Selanjutnya ? 
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b. Pengertian model pembelajaran Inquiry 

Sani (2014:89) berpendapat bahwa ”Model pembelajaran 

merupakan kerangka konseptual berupa pola prosedur sistematik yang 

dikembangkan berdasarkan teori dan digunakan dalam 

mengorganisasikan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan 

belajar”. Model pembelajaran merupakan salah satu factor penting 

dalam pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk tercapainya 

keberhasilan belajar siswa. Model pembelajaran yang sesuai akan 

sangat membantu dalam pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran 

akan lebih mudah tercapai. Model pembelajaran digunakan guru 

sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas agar lebih 

terencana, salah satunya dengan menggunakan model pembelajaran 

Inquiry. Sedangkan Menurut Nurhadi (2003: 43), Inquiry adalah suatu 

ide yang kompleks, yang berarti banyak hal bagi banyak orang. Artinya 

pembelajaran inkuiri didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui 

proses berpikir secara sistematis. Komponen ini merupakan kegiatan 

inti CTL. Diawali dari pengamatan terhadap fenomena, dilanjutkan 

dengan kegiatan-kegiatan bermakana untuk menghasilkan temuan yang 

diperoleh sendiri oleh siswa. Dengan demikian pengetahuan dan 

keterampilan yang diperoleh tidak dari hasil mengingat seperangkat 

fakta, tetapi hasil menemukan sendiri pengetahuannya. 

(Kurniasih, 2017:112-113), Mengemukakan bahwa model 

pembelajaran inquiry merupakan pembelajaran dengan seni merekayasa 

situasi-situasi yang yang sedemikian rupa sehingga siswa bisa berperan 
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sebagai ilmuan. Sebagai contoh siswa di ajak untuk memiliki inisiatif 

untuk mengamati dan menanyakan gejala alam, mengajukan penjelasan-

penjelasan tentang apa yang mereka lihat, merancang dan melakukian 

pengujian untuk menunjang atau menentang teori-teori mereka, 

menganalisis data, menarik kesimpulan dari data eksperimen, merancang 

dan membangun model. 

Teknis utama kegiatan pembelajaran Inquiry adalah 

keterlibatan siswa secara maksimal dalam proses kegiatan belajar, dan 

keterarahan kegiatan secara maksimal dalam proses pembelajaran serta 

siswa dapat mengembangkan sikap percaya pada diri tentang apa yang 

ditemukan dalam proses Inquiry tersebut. Model ini mengacu pada aspek 

sosial di kelas dan suasana terbuka yang mengundang siswa berdiskusi 

sehingga fokus mencari hipotesis dengan menggunakan fakta-fakta 

sebagai evidensi atau informasi. 

Dalam proses pelaksanaannya, guru memberi rangsangan agar 

siswa aktif dan bergairah berfikir, serta menunjukkan jalan keluar jika 

siswa mengalami kesulitan. Guru berperan sebagai administator, 

bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di kels. 

Nurdyansyah dan Fahyuni (2016:40), Model pembelajaran 

Inquiry merupakan kegiatan inti dari CTL, melalui upaya menemukan 

akan memberikan penegasan bahwa pengetahuan dan keterampilan serta 

kemampuan-kemapuan lain yang diperlukan bukan dari hasil mengingat 

seperangkat fakta-fakta, tetapi merupakan hasil menemukan sendiri.  
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Proses Inquiry merupakan proses investigasi dengan mencari 

kebenaran dan pengetahuan yang memerlukan pikiran kritis, kreatif dan 

menggunakan intuisi. Berikut dampak pengajaran model Inquiry 

dideskripsikan sebagai berikut : 

 

Dampak Intruksional                                            Dampak Pengiring  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Dampak model Inkuiri (Khoirul Anam, 2015:20 ) 

Model pembelajaran inkuiri melibatkan dan memberi 

kesempatan peserta didik untuk mengembangkan keingintahuannya dan 

melakukan eksplorasi menyelidiki suatu fenomena (Riduwan, 2013-40). 

Sedangkan menurut (Kunandar, 2010:371) dalam Aris Shoimin,  

menyatakan bahwa pembelajaran inkuiri adalah kegiatan pembelajaran di 

mana siswa di dorong untuk belajara melalui keterlibatan aktif mereka 

sendiri dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip, dan guru mendorong 

siswa untuk memiliki pengalaman dan melakukan percobaan yang 

memungkinkan siswa menemukan prisip-prisip untuk diri mereka 

sendiri. 

Pengembangan 

Intelektual 

Model 

 Inkuiri 

Interaksi 

Keterebukaan 

Belajar Untuk berpikir 

Hasil Belajar 
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Lebih lanjut, Wina (2006:196) menyatakan bahwa strategi 

pembelajaran Inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang 

menekankan pada proses berfikir secara kritis dan analitis untuk mencari 

dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang di pertanyakan. 

Berdasarkan pendapat ahli yang dikemukakan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran Inquiry adalah rangkaian 

kegiatan pembelajaran yang menekankan pada kreatifitas siswa untuk 

memiliki pengalaman belajar dalam menemukan konsep-konsep materi 

berdasarkan masalah yang diajukan. 

Model pembelajaran inquiry merupakan pembelajaran dengan 

seni merekayasa situasi-situasi yang sedemikian rupa sehingga siswa bisa 

berperan sebagai ilmuan. Siswa diajak untuk bisa memiliki inisiatif untuk 

mengamati dan menanyakan gejala alam, mengajukan penjelasan-

penjelsan tentang apa yang mereka lihat, merancang dan 

melakukanpengujian untuk menunjang atau menentang teori-teori 

mereka, menganalisis data, menarik kesimplan dari data eksperimen, 

merancang dan membangun model. 

Teknis utama kegiatan pembelajaran inkuiri adalah keterlibatan 

siswa secara maksimal dalam proses kegiatan belajar, dan keterarahan 

kegiatan secara maksimal dalam proses pembelajaran serta siswa 

dapatmenegembangkan sikap percaya pada diri tentang apa yang 

ditemukan dalam proses inkuiri tersebut. Model ini mengacu pada aspek 

sosial dikelas dan suasana terbuka yang mengundang siswa berdiskusi 
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sehingga fokus mencari hipotesis dengan menggunakan fakta-fakta 

sebagai evidensi atau informasi. 

Dalam pelaksanaannya, guru memberi rangsangan agar siswa 

aktif dan bergairah berfikir, serta menunjukkan jalan keluar jika siswa 

mengalami kesulitan. Guru berperan sebagai administator, bertanggung 

jawab terhadap seluruh kegiatan kelas. 

1. Jenis-jenis model pembelajaran Inquiry 

Menurut Rusman (2010-136), ada beberapa hal yang menjadi 

jenis-jenis utama dalam model pembelajaran Inquiry, yaitu: 

1) Inkuiri Terbimbing ( Guided Inquiry ) 

Model pembelajaran Inquiry terbimbing 

digunakan bagi siswa yang belum mempunyai 

pengalaman belajar dengan metode Inquiry. Guru 

memberikan bimbingan dan pengarahan yang cukup 

luas. Bimbingan diberikan pada tahap awal dan sedikit 

demi sedikit dikurangi sesuai dengan perkembangan 

pengalaman siswa. Dan sebagian besar perencanaan 

dibuat oleh guru dan para siswa tidak merumuskan 

masalah. 

Model Inquiry terbimbing berorientasi pada 

aktivitas kelas yang berpusat pada siswa dan 

memungkinkan siswa belajar yang tidak hanya 

menjadikan guru sebagai sumber belajar. Siswa secara 

aktif akan terlibat dalam proses mentahnya melalui 

kegiatan pengamatan, pengukuran dan pengumulan data 

untuk menarik suatu kesimpulan. Dalam pembelajaran 

model Inquiry terbimbing siswa secara aktif dalam proses 

pembelajarannya yaitu melalui dari perencanaan, 

pelaksanaan sampai proses evaluasi. Dengan menerapkan 
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pembelajaran berbasis Inquiry akan memacu 

keingintahuan siswa dalam menemukan hal-hal yang ingin 

diketahui siswa. 

2) Inkuiri Bebas ( Free Inquiry ) 

Siswa melakukan sendiri penelitian seperti 

seorang ilmuan pada inkuiri bebas. Siswa harus dapat 

mengidentifikasi dan merumuskan masalah berbagai topik 

permasalahan yang hendak diselidiki dalam pembelajaran. 

Metode yang digunakan adalah Role Approach yang 

melibatkan siswa dalam kelompok tertentu. 

3) Inkuiri Bebas Yang dimodifikasi ( Modified Free Inquiry ) 

Guru memberikan permasalahan dan kemudian 

siswa diminta memecahkan permasalahan tersebut melalui 

pengamatan, eksplorasi, dan prosedur pada pembelajaran 

berbasis Inquiry. Untuk itu guru dituntut harus mampu 

merancang dan melaksanakan proses pembelajaran dengan 

tepat. Setiap siswa memerlukan bekal pengetahuan dan 

kecakapan agar dapat hidup di masyarakat dan bekal ini 

diharapkan diperoleh melalui pengalaman belajar di 

sekolah. 

  (Imas dan Sani, 2017), adapun kelebihan dan kekurangan dalam 

model pembelajaran Inquiry, yaitu: 

Kelebihan Model Pembelajaran Inquiry 

1) Model pembelajaran inquiry merupakan strategi 

pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan 

aspek kognitif, afektif dan psikomotor secara seimbang, 

sehingga pembelajaran melalui strategi ini diangap lebih 

bermakna. 
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2) Model pembelajaran inquiry dapat memberikan ruang 

kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar 

mereka. 

3) Model pembelajaran inquiry merupakan strategi yang 

dianggap sesuai dengan pengembangan psikologi 

modern yang menganggap belajar adalah proses 

perubahan. 

4) Model pembelajaran inquiry dapat melayani kebutuhan 

siswa yang memiliki kemampuan diatas rata-rata. 

Artinya siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus 

tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam 

belajar. 

3. kelemahan Model Pembelajaran Inquiry 

1) Model pembelajaran inquiry digunakan sebagai strategi 

pembelajaran, maka akan sulit mengontrol kegiatan dan 

keberhasilan siswa. 

2) Strategi ini sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh 

karena terbentur dalam kebiasaan siswa dalam belajar. 

3) Memungkinkan untuk terjadi proses pembelajaran yang 

panjang sehingga akan terkendala deengan waktu. 

4) Selama ketentuan keberhasilan belajar ditentukan oleh 

kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, maka 

model pembelajaran inquiry akan sulit 

diimplimentasikan oleh setiap guru. 

4. Teknis Pelaksanaan Model Pembelajaran Inquiry 

Imas dan Berlin (2017:115), adapun langkah-langkah teknis 

dalam melaksanakan model pembelajaran Inquiry adalah sebagai 

berikut: 
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a) Melakukan Orientasi 

Langkah awal yang harus dilakukan guru adalah menjelaskan 

tujuan pembelajaran tersebut. Dan guru memastikan untuk 

terciptanyta iklim pembelajaran yang kondusif. Dan hal yang 

dilakukan dalam tahap orientasi ini adalah : 

1) Memberikan pemahaman tentang topik, tujuan, dan hasil belajar 

yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa 

2) Memeberikan pemahaman kepada siswa tentang pokok-pokok 

kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan. 

Pada tahap ini dijelaskan langkah-langkah model pembelajaran 

Inquiry serta tujuan setiap langkah, mulai dari langkah 

merumuskan-merumuskan masalah sampai dengan merumuskan 

kesimpulan. 

3) Memberikan penjelasan tentang arti penting topik dan kegiatan 

belajar. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan motivasi 

belajar siswa. 

b) Belajar Merumuskan Masalah 

Langkah ini dalam rangka membawa siswa pada suatu 

persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan 

adalah persoalan yang menantang siswa untuk memecahkan teka-

teki itu. 

c) Merumuskan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu 

permasalahan yang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis 
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perlu diuji kebenarannya. Dan hal yang dapat dilakukan adalah 

meminta penadapat siswa tentang persoalan tersebut, sehingga nanti 

mereka menemukan sendiri kesimpulan yang seahrusnya. 

d) Mengumpulkan Data 

Dari persoalan yang ada, siswa diajak menemukan data-data yang 

menunjang pemecahan persoalan-persoalan yang ada, dan tata tersebut 

nantinya diolah dan didiskusikan dengan teman ataupun secara 

individu. 

e) Menguji Hipoptesis 

Konsep ini adalah langkah unruk menentukan jawaban yang 

dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh 

berdasarkan data-data yang didapatkan. Artinya, jawaban yang akan 

didapat bukan lagi sekedar pendapatpribadi saja, akan tetapi harus 

didukung oleh data yang ditemukan dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

f) Merumuskan Kesimpulan 

Merumuskan kesimpulan dengan meliahat hipotesis yang ada, 

dan proses ini bisa bersama-sama dengan guru, jika siswa 

menemukan kesulitan. 

Proses pembelajaran Inquiry dapat dilakukan secara personal 

siswa, dan bisa juga dengan membentuk kelompok. Adapun cara 

membentuk kelompok adalah : 

1. Masing-masing kelompok dibentuk berdasarkan rentang 

intelektal dan keterampilan-keterampilan sosial 
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2. Memperkenalkan topik-topik Inquiry kepada semua kelompok 

sesuai dengan minat mereka masing-masing 

3. Membuat kebijakan arau aturan-aturan khusus berkaitan dengan 

topik yang akan dibahas 

4. Setiap kelompok diarahkan untuk dapat merumuskan semua 

istilah yang terkandung di dalam proposisi kebijakan atau aturan 

yang akan dilakasanakan terkait topik yang dibahas. 

Sedangkan menurut shoimin (2017: 85-86), model pembelajaran 

Inquiry  merupakan salah satu model yang dapat mendorong siswa 

untuk aktif dalam pembelajaran.  pembelaran ini merupakan kegiatan 

pembelajaran dimana siswa didorong untuk belajar melalui 

keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-konsep dan 

prisnsip-prinsip, dan guru mendorong siswa untuk memiliki 

pengalaman dan melakukan percobaan yang memungkinkan siswa 

menemukan prisnsip-prinsip untuk diri mereka sendiri.  

B. Hasil Belajar 

a. Pengertian belajar 

Belajar adalah aktivitas yang dilakukan seseorang untuk 

mendapatkan perubahan dalam dirinya melalui pelatihan-pelatihan atau 

pengalaman-pengalaman. Belajar disini sebagai karakteristik yang 

membedakan manusia dengan makhluk lain, merupakan aktivitas yang 

selalu dilakukan sepanjang hayat manusia, bahkan tiada hari tanpa 

belajar. 
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Menurut Majid (2014:15) belajar pada hakikatnya merupakan 

proses perubahan didalam kepribadian yang merupakan kecakapan, 

sikap, kebiasaan, dan kepandaian”. Sedangkan menurut Sudirman dalam 

Husnah (2017 : 8) belajar adalah mencari makna, makna diciptakan oleh 

peserta didik dari apa yang mereka lihat, mereka dengar dan dari yang 

mereka rasakan secara alami, jadi belajar disini sangat dipengaruhi oleh 

pengalaman siswa. Dalam belajar terdapat beberapa proses dalam 

belajar salah satunya proses belajar konstrutivistik yang sesuai dengan 

model Inquiri dalam proses pembelajaran. 

Majid (2014:15) Proses belajar kontruktivistik dapat dilihat dari 

berbagai aspek, yaitu : 

1) Proses Belajar Kontruktivistik 

Esensi dari teori ini adalah siswa harus menemukan 

dan mentransformasikan suatu informasi kompleks ke 

situasi lain, dan apabila dikehendaki, informasi itu 

menjadi milik mereka sendiri. Sehingga dalam proses 

belajar, siswa membangun sendiri pengetahuan mereka 

dengan keterlibatan afektif dalam kegiatan belajar 

mengajar. 

2) Peranan Siswa 

Dalam pembelajaran kontruktivistik, siswa menjadi 

pusat kegiatan dan guru sebagai fasilitator. Karena belajar 

merupakan suatu pemaknaan atau pembentukan 

pengetahuan dari pengalaman secara konkrit, aktivitas 

kolaboratif, refleksi serta interpretasi yang haruis 

dilakukan oleh siswa sendiri. 
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3) Peranan Guru 

Guru atau pendidik berperan sebagai fasilitator, 

artinya membantu siswa untuk membentuk 

pengetahuannya sendiri dan proses pengkonstruksian 

pengetahuan agar berjalan lancar. Guru tidak 

mentransferkan pengetahuan yang dimilikinya pada siswa 

tetapi guru dituntut untuk memahami jalan pikiran atau 

cara pandang setiap siswa dalam belajar. 

4) Sarana Belajar 

Sarana belajar dibutuhkan siswa untuk 

mengembangkan pengetahuan yang telah diperoleh agar 

mendapatkan pengetahuan yang maksimal. 

5) Evaluasi Belajar 

Evaluasi merupakan bagian utuh dari belajar yang 

menekankan pada keterampilan proses baik individu 

maupun kelomok. Dengan cara ini, maka dapat 

mengetahui seberapa besar suatu pengetahuan telah 

dipahami oleh siswa. 

 Aplikasi Teori Kontruktivistik Dalam Pembelajaran : 

   Baharudidin, (2015:166), menjelaskan konsep pengaplikasian teori 

kontruktivisme dalam pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1) Membebaskan siswa dari belenggu kurikulum yang berisi 

fakta-fakta lepas yang sudah ditetapkan, dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan ide-

idenya secara lebih bebas. 

2) Menempatkan siswa sebagai kekuatan timbulnya interes, 

untuk membuat hubungan ide-ide atau gagasan-gagasan, 

kemudian memformulasikan kembali ide-ide tersebut, serta 

membuat kesimpulan-kesimpulan. 
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3) Guru bersama siswa sama-sama mengkaji pesan-pesan 

penting bahwa dunia adalah kompleks, dimana terjadi 

bermacam-macam pandangan tentang kebenaran yang 

datangnya dari berbagai interpretasi. 

4) Guru mengakui bahwa proses belajar serta penilaiannya 

merupakasn suatu usaha yang kompleks, sukar dipahami, 

tidak teratur, dan tidak mudah dikelola. Dari beberapa teori 

di atas maka guru dapat lebih mudah untuk mengetahui 

hasil belajar yang sudah siswa pelajari dalam proses belajar 

mengajar yang telah siswa lewati. 

b. Pengertian hasil belajar 

Kustawan (2013:14-16) menjelaskan bahwasanya hasil 

belajaradalah kompetensi atau kemamuan yang diperoleh peserta didik 

melaui kegiatan belajar. Jadi disini hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima suatu pengalaman 

belajarnya. 

Sedangkan Menurut Riyanto (dalam Sari, 2016:4) hasil belajar 

adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya. Hasil belajar merupakan hasil yang dicapai 

terhadap penguasaan pengetahuan/keterampilan yang dikembangkan oleh 

mata pelajaran, dikerjakan baik secara individu maupun kelompok 

(Anggraeni, 2014:4). 

Dari defines diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan hasil akhir dari kegiatan – kegiatan siswa dalam proses 

pembelajaran, yang berupa sikap, pemahaman, dan keterampilan. 

Menurut Anderson dkk (2015:99-128), ada tiga ranah hasil 

belajar diantaranya adalah sebagai berikut : 
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a. Cognitif domain (ranah kognitif)  

1) Mengingat 

   Tujuan pembelajaran mengingat adalah menumbuhkan 

kemampuan untuk meretensi materi pelajaran sama seperti materi 

yang diajarkan. Proses mengingat adalah mengambil pengetahuan 

yang dibutuhkan dari memori jangka panjang. Pengetahuan 

mengingat penting sebagai bekal untuk belajar yang bermakna dan 

menyelesaikan masalah karena pengetahuan tersebut dipakai dalam 

tugas-tugas yang lebih kompleks. 

2) Memahami 

Proses kognitif yang berpijak pada kemampuan transfer dan 

ditekankan di sekolah-sekolah ialah memahami. Siswa dikatakan 

memahami apabila mereka mengkontruksi makna dari pesan-pesan 

pembelajaran, baik yang bersifat lisan, tulis atupun grafis, yang 

disampaikan melalui pengajaran, buku, ataupun layar komputer. 

3) Mengaplikasikan 

Proses kognitif mengaplikasikan melibatkan penggunaan 

prosedur-prosedur tertentu untuk mengerjakan soal latihan atau 

menyelesaikan masalah. 

4) Menganalisis 

Menganalisis melibatkan proses memecah-mecah materi 

jadi bagian-bagian kecil dan menentukan bagaimana hubungan 

antar bagian dan antara setiap bagian dan struktur-struktur 

keseluruhannya. 
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5) Mengevaluasi 

Mengevaluasi didefinisikan sebagai membuat keputsan 

berdasarkan kriteria dan standart. 

6) Mencipta 

Mencipta melibatkan proses menyusun elemen-elemen jadi 

sebuah keseluruhan yang koheren atau fungsional. 

b. Affectif domain (ranah afektif). 

1) Menerima 

  Pengenalan/penerimaan mencakup kemampuan untuk 

mengenal, bersedia menerima dan memperhatikan berbagai 

stimulasi. 

2) Merespon 

  Pemberian respon mencakup kemampuan untuk berbuat 

sesuatu sebagai rekasi terhadap suatu gagasann benda atau sistem 

nilai, lebih dari sekedar pengenalan. 

3) Menghargai 

  Penghargaan terhadap nilai merupakan perasaan, keyakinan 

atau anggapan bahwa suatu gagasan, benda atau cara berfikir 

tertentu mempunyai nilai. 

4) Mengorganisasikan 

  Pengorganisasian menunjukkan saling berhubungan antara 

nilai-nilai tertentu dalam suatu sistem nilai, serta menentukan nilai 

mana yang mempunyai prioritas tinggi dari pada nilai yang lain. 

5) Karakterisasi Menurut Nilai 
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  Pengalaman berhubungan dengan pengorganisasian dan 

pengintegrasian nilai-nilai kedalam suatu sistem nilai pribadi. 

c. Psychomotor domain (ranah psikomotor) 

1. Meniru, 2. Memanipulasi, 3. Presisi, 4. Artikulasi, 5. Naturalisasi 

Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan Oemar Hamalik   

(2006:30) tetag hasil belajar apabila seseorag telah belajar aka terjadi 

perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu 

menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. 

Sedangkan menurut Gagne (dalam Suprijono, 2010:5-6) hasil 

belajar berupa: 

a. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan 

dalam bentuk bahasa, baik lisan mamupun tulisan. Kemampuan 

merespon secara spesifik terhadap rangsangan spesifik. Kemampuan 

tersebut tidak memerlukan manipulasi simbol, pemecahan masalah 

maupun penerapan aturan. 

b. Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan 

konsep dan lambang. Keterampilan intelektual terdiri dari 

kemampuan mengategorisasi, kemampuan analisis – sintesis fakta-

konsep dan mengembangkan prinsip – prinsip keilmuan. 

Keterampilan intelektual merupakan kemampuan melakukan 

aktivitas kognitif bersifat khas. 

c. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan 

aktivitas kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan 

konsep dan kaidah dalam memecahkan masalah. 

d. Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian 

gerak jasmani dalam urusan koordinasi, sehingga terwujud otomatis 

menggerak jasmani. 

e. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa kemampuan 

menginternalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai. Sikap merupakan 

kemampuan menjadikan nilai-nilai sebagai standar prilaku. 

 

Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar bukan hanya hasil dari 

satu aspek kemanusiaan, melainkan kesuluruhan aspek seperti kognitif, 
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psikomotor dan afektif sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para 

pakar di atas. 

Hasil belajar dalam penelitian ini dikhususkan pada aspek 

kognitif siswa pada mata pelajaran Tematik kelas II. Untuk mengetahui 

hasil belajar yang dimaksud peneliti melaksanakan pembelajaran di 

kelas dan memberi soal (post test) diakhir pembelajaran. 

c. Menganalisis hasil belajar 

Hasil penilaian pembelajaran dianalisin untuk mendapatkan 

umpan balik atau feedback tentang berbagai hal dalam proses 

pembelajaran. Hal-hal yang berkenaan dengan proses pembelajaran 

antara lain perencanaan pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru, 

penggunaan metode atau pendekatan pembelajaran, model 

pembelajaran, dan media pembelajaran pada kegiatan pembelajaran. 

Analisis disini yaitu dalam bentuk data dengan menghimpun atau 

pengumpulan perolehan dan transformasi data dengan tujuan untuk 

menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan 

saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan tentang hasil 

belajar siswa yang telah diperoleh selama proses pembelajaran 

(Kurniawan, 2014). 

Dengan menganalisis hasil belajar guru dapat mengetahui posisi 

nilai yang diperoleh peserta didik dan dengan menganalisis hasil belajar 

guru dapat menyusun dan melaksanakan program perbaiikan dan 

pengayaan bagi peserta didik yang hasil belajarnya tidak mencaai 

target. 
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d. Tujuan Analisis Hasil Belajar 

Tujuan analisi hasil belajar adalah : 

1) Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pencapaian 

kompetensi atau hasil belajar peserta didik sehingga dapat 

diketahui apakah mencapai KKM atau belum mencapai KKM. 

2) Sebagai uman balik (feed back) mengenai kekuatan dan kelemahan 

peserta didik terhadap belajarnya yang telah dilakukan baik dari 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sehingga guru dapat 

menyusun program perbaikan dan pengayaan untuk peserta didik 

yang belum mencapai target ketuntasan. 

3) Untuk memberi nilai laporan hasil belajar peserta didik kepada 

orang tua peserta didik, dinas pendidikan dan pihak terikat lainnya. 

C. Media Audio Visual 

1) Pengertian Media Audio Visual 

Media audio visual merupakan media yang dilihat dan didengar 

dapat berupa film, rekaman gambar dan suara (video). Media ini 

berfungsi untuk menyampaikan pesan yang lebih realita secara langsung 

mengatasi keterbatasan ruang dan waktu serta menyajikan informasi 

secara menyeluruh (Oktira, 2013:4). 

Sedangkan menurut Rahman (dalam Hastuti, 2014:34-35) media 

audio   visual   adalah suatu peralatan  yang dipakai oleh para  guru 

dalam menyampaikan konsep,  gagasan dan pengalaman  yang  ditangkap 

oleh indera pandang dan pendengaran. 
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Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa media audio visual 

merupakan kombinasi antara media audio dan visual yang dapat 

menghasilkan gambar dan suara secara langsung. 

2) Macam-Macam Audio Visual 

Menurut Bahri (dalam Purwono, 2014:131) media audio visual 

dibagi menjadi dua yaitu: 

a) Audio  visual diam yaitu media yang menampilkan suara dan 

gambar diam seperti film bingkai suara (sound slides), film rangkai 

suara, dan cetak suara. 

b) Audio visual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsure 

suara dan gambar  yang bergerak seperti  film suara dan video 

cassette. 

3) Manfaat Media Audio Visual 

Beberapa manfaat dari media audio visual adalah sebagai berikut: 

a) Dapat mengkonkretkan konsep-konsep yang abstrak. 

b) Mampu menghadirkan objek-objek yang terlalu 

berbahaya atau sukar didapatkan kedalam lingkungan 

belajar. 

c) Mampu menampilkan objek yang terlalu besar atau 

terlalu kecil dan 

d) Mampu memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat atau 

terlalu lambat (Prastowo, 2013:399). 
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4) Langkah-Langkah Penerapan Media Audio Visual 

a) Guru memahami materi/bahan ajar yang akan disampaikan 

b) Guru memilih media yang akan digunakan (Proyektor dan 

Laptop) 

c) Guru membuat media yang sesuai dengan materi/bahan 

ajar, media ini hendaknya memiliki suara yang dapat 

didengar oleh seluruh sisiwa dan gambar yang dapat dilihat 

oleh seluruh siswa 

d) Menyiapkan proses belajar 

e) Memastikan media berjalan sesuai dengan harapan 

f) Menyiapkan siswa kemudian menjelaskan kepada siswa  

apa yang harus mereka lakukan pada saat pembelajaran 

g) Setelah segala persiapan selesai baik dari siswa, media, 

bahandan guru. Barulah guru memulai pelajaran 

h) Guru mulai menggunkan media 

i) Setelah penyampaian materi selesai, guru bersama siswa 

menyimpulkan pembelajaran. 

5) Kelebihan Media Audio visual  

Atoel (dalam Purwono, 2014:131) menyatakan bahwa media 

audio visual memiliki beberapa kelebihan atau kegunaan, antara lain:  

a) Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis 

(dalam bentuk kata-kata, tertulis atau lisan). 
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b) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera, seperti: objek 

yang terlalu besar digantikan dengan realitas, gambar, film bingkai, 

film atau model.  

c) Media audio-visual biasa berperan dalam pembelajaran tutorial. 

D. Penerapan Model  Inquiry Dengan Media Audio Visual 

Inquiry merupakan model yang membiasakan siswa belajar aktif, 

mencari pengalaman dan jawaban sendiri juga menyenangkan sehingga 

tercipta rasa percayadiri, terampil dan mampu berkomunikasi dengan baik 

dalam proses pembelajaran (Anggraeni, 2014:3). Untuk mendukung 

terciptanya rasa percaya diri dan keterampilan siswa dalam penelitian ini 

digunakan media audio visual. 

 Langkah-langkah penerpan pembelajaran Inquiry adalah sebagai berikut: 

1. Merumuskan masalah 

2. Mengamati atau melakukan observasi 

3. Menganalisis dan menyajikan hasil dalam tulisan, gambar, laporan, 

bagan, tabel, dan karya lainnya. 

4. Mengkomunikasikan atau menyajikan hasil karya pada teman sekelas 

atupun guru. 

 Sedangkan langkah-langkah penerapan media audio visual adalah 

sebagai berikut: 

1. Langkah awal yaitu persiapan, diantaranya: 

a. Menentukan tema video yang mau diputar 

b. Video yang diputar disesuaikan dengan materi pembelajaran 

c. Video di putar mulai dari awal pembelajaran dimulai 
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2. Penerapan, diantaranya: 

a. Guru memilih media yang akan digunakan (Proyektor dan 

Laptop). 

b. Setelah segala persiapan selesai baik dari siswa, media, 

bahandan guru. Barulah guru memulai pelajaran 

c. Penutup, diantaranya: 

a. Setelah penyampaian materi selesai, guru bersama siswa 

menyimpulkan pembelajaran. 

Pada penerapannya, pemetaan kompetensi dasar tema 1 hidup rukun 

subtema 1 hidup rukun di rumah terdapat tiga muatan fokus pembelajaran 

yaitu: 1). Matematika, 3.1 menjelaskan makna bilangan cacah dan 

menentukan lambangnya berdasarkan nilai tempat dengan menggunakan 

model konkret serta cara membacanya. 2). Bahsa indonesia, 3.1 Merinci 

ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau 

lagu yang menggambarkan hidup rukun. 3). SBDP, 3.2 Mengenal pola 

irama. 
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E. Penelitian Yang Relevan 

Hasil penelitian yang relevan sebelumnya yang sesuai dengan 

penelitian ini diantaranya yaitu: 

1. Ida Damayanti 

Berdasarkan Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ida Damayanti 

dengan judul “ Penerapan Model Pembelajaran Inkuri Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPA Kelas IV 

SDN Kromong Surabaya “. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa 

penerapan model inkuiri dapat meningkatan hasil belajar. Relevansi atau 

hubungan denagn penelitian ini adalah peneliti bahwa penelitian yang 

dilakukan oleh Ida Damayanti dapat dijadikan acuam untuk penelitian 

ini. 

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya 

dengan peneltian yang dilaksanakan. Persamaannya terletak pada salah 

satu indikator yang dijadikan parameter pada penelitian , yaitu dengan 

melihat hasil belajar siswa, sedangkan perbedaannya, penelitian 

sebelumnya dengan penelitian yang akan digunakan terletak pada materi 

yang diajarkan 

2. Erlina Sofiani 

Penelitian yang dilakukan oleh Erlina Sofiani dengan judul “ 

Pengaruh Model Inkuiri Terbimbing Terhadap Hasil Belajar IPA Kelas 

IV SDN 1 Bringin Raya Lampung “. Hasil penelitiannya menyimpulkan 

bahwa model pembelajaran inkuiri dapat mempengaruhi hasil belajar 
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siswa . hal ini membuktikan bahwa model pembelajaran inkuiri 

mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Juga terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian 

sebelumnya dan penelitian yang dilakukan. Persamaannya terletak pada 

indikator yang digunakan sebagai parameter dalam penelitian, yaitu 

menggunkan model pembelajaran inkuri. Sedangkan perbedaannya 

terletak pada materi yang diajarkan. 
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F. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3Kerangka Berpikir Tindakan Peningkatan Hasil BelajarPada 

Tema 1 Hidup Rukun sub Tema 1 Hidup Rukun di Sekolah. 

 Kerangka berfikir diatas menjadi acuan terhadap pengajar untuk 

selalu menggunakan model pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar 

di kelas. Seperti yang ditemui dilapangan kurangnya seorang guru yang 

menggunakan model pembelajaran pada setiap kegiatan belajar mengajar 

di kelas sehingga hasil belajar siswa kurang optimal.  

Dengan menggunakan model pembelajaran, salah satunya adalah 

model pembelajaran inkuiri diharapkan bisa untuk meningkatkan aktivitas 

belajar siswa dan mampu meningkatkan hasil belajar siswa dengan adanya 

model yang diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas.  

 

1. Proses KBM  kurang 

memanfaatkan model dan media 

pembelajaran. 

2. Hasilbelajarkurang optimal. 

 

Penerapan model Inquiry melalui media Audio Visual dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas 2 Tema 1 Hidup Rukun 

subtema  1 Hidup Rukun di Rumah. 

 

 
Melalui Penerapan 

Model 

pembelajaran 

Inkuiri 

Meningkatkan 

Hasil Belajar 

Siswa 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, Subjek, Tempat Dan Waktu Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (classroom 

action research). Menurut Arikunto (2014:104) ” Penelitian Tindakan 

Kelas merupakan suatu penelitian yang akar permasalahannya muncul 

didalam kelas dan dirasakan langsung oleh guru yang bersangkutan 

sehingga sulit dibenarkan jika ada anggapan bahwa permaslahan dalam 

penelitian tindakan kelas diperoleh dari persepsi atau lamunan seorang 

peneliti”. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan 

kelas adalah penelitian tindakan dalam bidang pendidikan yang di 

laksanakan dalam kawasan kelas dengan tujuan untuk memperbaiki atau 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 

2. Subjek Penelitian. 

Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas II semester ganjil 

SDN Pabian IV Kab. Sumenep tahun 2018-2019. Dengan jumlah siswa 24 

orang dengan 11 laki-laki dan 13 orang perempuan. Lebih rinci lihat table 

berikut: 
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Table 3.1 Daftar  Nama Siswa  Kelas II Dan Jenis Kelamin SD 

Negeri  Pabian IV. 

Keterangaan 

Laki-laki 11 Orang 11 

Perempuan 13 Orang 13 

Jumlah 24 Orang 24 

 

3. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini dilaksanakan di SDN PABIAN IV Kabupaten 

Sumenep pada semester ganjil tahun pelajaran 2018-2019. Pertimbangan 

yang mendasari peneliti memilih tempat penelitian di SDN PABIAN IV 

adalah: 

a. Kesediaan sekolah untuk dijadikan tempat pelaksanaan penelitian dan 

dengan adanya kerja sama yang baik dengan pihak sekolah sehingga 

memperlancar penelitian ini. 

b. Peneliti diizinkan melakukan penelitian untuk menerapkan model 

pembelajaran Inquiry pada siswa kelas 2. 

4. Waktu Penelitian dan jadwal penelitian 

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun 

pelajaran 2018-2019 dimulai dari tanggal 17 februari sampai 17 Agustus 

2019 dan mengobservasi kembali.  
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Jadwal Penelitian 

NO Jenis Kegiatan 

Januari Februari Maret 

Minggu Ke- 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Observasi             

2 Identifikasi masalah             

3 Penentuan tindakan             

4 Penyusunan Proposal             

 

NO Jenis Kegiatan 

Agustus september 

Oktober- 

Desember 

Minggu Ke- 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Observasi             

2 Penentuan tindakan Penelitian             

4 Melakukan Penelitian-Selesai 

penelitian 

            

 

B. Prosedur Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan melalui siklus-siklus tindakan untuk 

mengetahui peningkatan hasil belajar siswa. Prosedur penelitian ini mengacu 

pada model Kemmis dan MC. Taggart yang didalamnya terdapat 
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perencanaan, pelaksaanaan, pengamatan dan refleksi. Lebih lanjut dapat 

dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Rencana Penelitian Tindakan Arikunto (2015:144) 

Pelaksanaan atau mengimplementasikan dari rancangan-rancangan yang telah 

disusun sebelumnya merupakan serangkaian aktivitas dan kegiatan pembelajaran 

sesuai dengan sintaks pada pelaksanaan pembelajaran model Inquiry seperti yang 

sudah tersusun di RPP dan rencana penelitian tindakan yang sudah ditetapkan 

peneliti. Pada penelitian tindakan kelas ini menggunakan model alur PTK dari 

Kemmis dan Taggart, yang alurnya berbentuk spiral dari setiap siklusnya, dimulai 

dari siklus I hingga siklus-siklus berikutnya. Berikut tahapan-tahapan untuk alur 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

Permasalahan 

Siklus I 

Perencanaan 

Tindakan I 

Pelaksanaan 

Tindakan I 

Pengamatan I Refleksi I 

Siklus II 

Permasalahan 

Baru Hasil 

Refleksi I 

Perencanaan 

Tindakan II 
Pelaksanaan 

Tindakan II 

 

Refleksi II 

 

Pengamatan II 

 Apabila 

Permasalahan 

Belum 

Terselesaikan 
Dilanjutkan ke siklus berikutnya 
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Tahap-tahap pelaksanaan tindakan tiap siklus dapat dilihat sebagai 

berikut: 

1. Siklus I 

a. Perencanaan ( Planning ) 

Kegiatan yang dilakukan pada saat siklus pertama ialah 

perencanaan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan yaitu 

peneliti mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan ketika akan 

melakukan penelitian diantaranya silabus, RPP, media, 

lembarpengamatan, instrument penilaiandan lain sebagainya. 

b. Pelaksanaan Tindakan ( acting ) 

Pada tahap pelaksanaan ini merupakan implementasi dari semua 

perencanaan yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti. Peneliti 

menerapkan model Inquiry melalui media Audio Visual dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Guru membuka pembelajaran 

2) Guru mengaitkan materi dengan kehidupan siswa 

3) Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari 

4) Guru menerapkan model Inquiry melalui media Audio Visual. 

5) Siswa mencatat poin-poin penting penjelasan guru 

6) Guru menayangkan video pembelajaran  tentang Pembelajaran 

TEMA  1 Hidup Rukun Sub Tema 1 Hidup Rukun di Rumah 

7) Siswa mencari pengetahuannya sendiri tentang apa yang akan 

dipelajari. 

8) Guru memberi penghargaan terhadap siswa yang berprestasi 
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9) Tanya jawab tentang materi yang belum dipahami siswa 

10) Guru memberi soal (post test). 

11) Siwa menyimpulkan materi dengan bimbingan guru 

12) Guru menutup pembelajaran 

c. Pengamatan ( Observing ) 

Pada dasarnya tahap ini berjalan beriringan dengan 

berlangsungnya tahap pelaksanaan. Karena pengamatan dilakukan pada 

saat berlangsungnya pelaksanaan tindakan. Guru mengamati tingkat 

keberhasilan penerapan model Inquiry melalui media Audio Visual 

pada siswa kelas II SDN Pabian IV Kab. Sumenep, sehingga dalam 

pengamatan ini peneliti dapat mengetahui data keberhasilan ataupun 

data yang belum mencapai target ketuntasan. 

d. Refleksi ( Reflecting ) 

Kegiatan ini peneliti meninjau ulang tentang hasil pembelajaran 

di kelas, untuk mengetahui kekurangan yang terjadi ketika pelaksanaan 

pembelajaran dan mencarisolusi agar kekurangan dan tingkat 

keberhasilan yang dicapai mampu memberikan gambaran mengenai 

proses  pembalajaran yang telah diterapkan sekaligus sebagai acuan 

terhadap pelaksanaan pembelajaran pada siklus II. 

2. Siklus II 

a. Perencanaan 

Peneliti kembali merencanakan pembelajaran pada siklus kedua 

dengan beracuan pada siklus pertama sehingga peneliti dapat 

mengetahui kekurangan dan hal yang harus dipertahankan pada siklus 
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kedua, mempersiapkan RPP, silabus, media, instrumen penilaian, 

lembar pengamatan dan lain sebagainya. 

b. Pelaksanaan 

Tahapan ini  peneliti kembali melaksanakan pembelajaran 

lanjutan dari materi siklus pertama dengan penerapan model Inquiry 

melalui media Audio Visual dengan beberapa perbaikan-perbaikan atas 

kekurangan yang terjadi di siklus pertama. 

c. Pengamatan 

Peneliti kembali melakukan pengamatan pada saat proses 

pembelajaran berlangsung dengan dibantu oleh guru kelas II SDN 

Pabian IV Kab. Sumenep, apakah dalam proses pembelajaran hasil dari 

penerapan model Inquiry melalui media Audio Visual lebih baik dari 

siklus sebelumnya. Data ini diperoleh pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. 

d. Refleksi 

Peneliti dapat menyimpulkan hasil penerapan model Inquiry 

melalui media Audio Visual pada matapelajaranTEMA pada siswa 

kelas II SDN PandianIV Kab. Sumenep. setelah melakukan proses  

pembelajaran pada siklus kedua. Jika pada siklus kedua hasil yang 

diperoleh belum mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan, 

maka peneliti melanjutkan pada siklus selanjutnya. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi dalam sebuah penelitian dapat diartikan sebagai 

pemusatan perhatian terhadap suatu objek yang akan diteliti dengan 

melibatkan seluruh panca indera untuk mendapatkan data. Dalam 

penelitian ini observasi yang dimaksud adalah observasi kegiatan guru 

dan siswa. Proses pengamatan dilakukan dengan lembar pengamatan 

ketika proses pembelajaran berlangsung. Yaitu mengamati tentang 

aktivitas siswa ketika proses pembelajaran sedang berlangsung dan juga 

aktivitas guru dalam proses pembelajrannya dengan menggunakan model 

Inquiry. 

b. Tes  

Tes merupakan salah satu data yang digunakan untuk mengukur 

tingkat kemampuan siswa dalam memahami dan menguasai materi 

dengan penerapan model Inquiry melalui media Audio Visual. Tes yang 

digunakan pada penelitian ini adalah tes tertulis yang berupa lembar soal 

(post test)  Pilihan Ganda. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk 

menyediakan dokumen – dokumen dengan menggunakan bukti yang 

akurat dari pencatatan sumber-sumberi nformasi khusus dari 

karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-undang dsb (Sugiyono, 

2015:240). 
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Sedangkan menurut Arikunto (2015:201) berpendapat bahwa ” 

Dokumentasi dari asal dokumen, yang artinya barang-barang tertulis”. 

Dokumen data yang diambil pada penelitian ini berupa daftar nama 

siswa, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, foto, video dan lain-

lain yang berfungsi untuk mengetahui segala hal yang berhubungan 

dengan orang yang diteliti. Dokumentasi dalam penelitianini berupa 

Silabus, RPP, lembar Observasi, lembar wawancara, lembar tes, foto 

kegiatan pembelajaran dan lain sebagainya. 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumenpenelitian adalah alat bantu yang  dipilih dan digunakan  oleh 

peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut 

menjadi sistematis dan mudah (Riduwan, 2011: 69). Adapun instrumen yang 

digunakan peneliti sebagai berikut: 

1. Lembar Observasi  

Lembar observasi yang akan digunakan ada 2 jenis, yaitu lembar 

obeservasi aktivitas Guru dan lembar obersvasi aktivitas siswa. Lembar 

observasi untuk mengamati kemampuan Guru dalam mengelola 

pembelajaran dan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran yang 

berlangsung. 

a. Lembar observasi guru 

Lembar observasi guru adalah alat yang digunakan untuk 

mengetahui hasil atau prensentase dari kegiatan guru pada setiap 

siklus. 
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b. Lembar observasi siswa 

Lembar observasi siswa adalah alat yang digunakan untuk 

mengetahui hasil atau prensentase dari kegiatan siswa pada setiap 

siklus. 

2. Lembar soal (post test) 

Lembar soal yang dimaksud adalah alat untuk mengukur atau 

mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada setiap siklus. 

E. Teknik Analisis Data 

Selesai melakukan pengumpulan data, penting dalam penelitian 

melakukan analisis data. Analisis data digunakan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan suatu pendekatan yang digunakan. Teknik analisis data yang 

digunakan berupa data deskriptif kualitatif untuk menjelaskan data yang 

diperoleh, menggambarkan kenyataan yang sesuai dengan data yang 

diperoleh dengan tujuan mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan siswa 

pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

1. Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran berlangsung dianalisis 

dengan menggunakan statistik deskriptif dengan presentase sebagai berikut 

           
                        

                        
        

Keterangan: 

Ketuntasan klasikal, apabila terdapat minimal 78% jumlah siswa yang 

telah mencapai ketuntasan belajar. 

Rage Nilai : 86% - 100% = A (Sangat Aktif) 

         70% - 85% = B (Aktif) 
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         69%  = C (Kurang Aktif) 

      Sumber Triatno, (2014;265) 

2. Untuk mengetahui hasil dari aktivitas guru dan siswa dalam kegiatan 

belajar mengajar yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

               
           

             
       

 Kategori kriteria penilaian lembar observasi guru dan siswa (Kunandar 

2013:130) 

3. Sedangkan untuk menghitung ketuntasan hasil belajar individu yaitu 

dengan menggunakan rumus standar persen dibawah ini: 

      
          

                  
      

Keterangan: 

Siswa dapat dikatakan tuntas secara individual apabila telah 

mencapai nilai KKM yaitu 68 atau lebih. Akan tetapi jika siswa masih 

belum dapat mencapai nilai minimal 68, maka siswa tersebut belum 

dikatakan tuntas. 

Tabel 3.2 Kriteria Deskriptif Presentase Data 

No Nilai Kategori 

1 0 – 39,9 Sangat Kurang 

2 40,0 – 54,9 Kurang  

3 55,0 – 69,9 Cukup  

4 70,0 – 84,5 Baik  

5 85, 0 – 100 Sangat Baik 

Sumber (Muhadi, 2011: 141). 
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F. Indikator Keberhasilan 

Penerapan model pembelajaran Inquiry melalui media audio visual 

dikatakan efektif jika mencapai indikator-indikator sebagai berikut: 

1. Terjadi peningkatan hasil belajar (post test) secara berkelanjutan dari 

siklus pertama ke siklus kedua. 

2. Minimal hasil belajar 24 siswa atau 75%  siswa kelas II SDN Pabian IV 

Kab. Sumenep dapat mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

dengan penerapan model Inquiry melalui Audio Visual pada pembelajaran 

TEMA.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas II SD Negeri PABIAN 

IV Kab. Sumenep. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam 2 siklus untuk 

menentukan bagaimana cara meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa 

melalui model pembelajaran Inquiry melalui media audio visual dalam 

pembelajaran bagi siswa kelas II SD Negeri PABIAN IV Kab. Sumenep. 

Berdasarkan penelitian yang dilaksanan, mulai dari observasi tahap studi awal 

diperoleh data sebagai berikut: 

1. Pra Siklus 

Sebelum dilakukan penelitian di SDN PABIAN IV, khususnya di kelas II 

semester ganjil tahun ajaran 2018-2019 data yang diperoleh dari Ibu 

Siswaningsih penilaian harian siswa melalui tes tulisnya diperoleh hasil belajar 

siswa masih rendah. Hasil belajar siswa yang rendah sebesar 41% atau 8 siswa 

dari 24 siswa untuk mencapai nilai tuntas yaitu 75%, sedangkan 59% siswa 

atau 16 siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami dan menguasai 

materi yang diberikan. 

No Aspek 

Ketuntasan 

Jumlah 

Siswa 

Presentase 

% 

Keterangan 

1. Tuntas 8 Siswa 41% Nilai > 68 

2. Belum Tuntas 16 Siswa 59 % Nilai < 68 

Jumlah 24 Siswa 75 % KKM 68 
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Dilihat dari segi hasil belajar pada ulangan harian yang telah dilakukan 

oleh guru, nilai siswa masih banyak yang dibawah KKM (tidak tuntas) karena 

banyak siswa yang masih belum menguasai materi yang sudah diajarkan, salah 

satunya disebabkan karena dalam proses pembelajaran menggunakan metode 

pembelajaran konvensional. Dari itu peneliti melakukan penelitian mulai dari 

siklus pertama hingga siklus yang sudah diharapkan keberhasiloannya. 

2. Siklus I 

Kegiatan yang dilakukan pada siklus I yaitu dengan tindakan-

tindakan sebagai berikut : 

a. Perencanaan 

Tahap perencanaan untuk merencanakan dan mempersiapkan 

segala sesuatu untuk sebelum melakukan tahap pelaksanaan tindakan 

peneletian. Adapun kegiatan-kegiatan pada tahap perencanaan sebagai 

berikut : 

1) Perencanaan Pelakasanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana pelaksanaan pembelajaan dalam penelitian ini disusun 

terlebih dahulu oleh peneliti dengan guru kelas II. Dalam hal ini 

peneliti menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran Inkuiri. 

2) Penyusunan Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

yaitu tes pilihan ganda, dan penyusunan lembar observasi aktivitas 
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siswa yang digunakan saat proses pembelajaran berlangsung yang 

sebelumnya sudah mendapat izin dari guru wali kelas. 

b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang sudah dirancang dengan menerapkan 

model pembelajaran Inkuiri dengan menggunakan media audio visual 

pada siklus I dilaksanakan selama 2 pertemuan. 

1) Pendahuluan  

Sebelum memulai pembelajaran guru terlebih dahulu menyapa 

dan menanyakan kabar siswa, serta mengajak siswa untuk mengawali 

pembelajaran dengan berdoa. 

Setelah selesai berdoa maka guru akan menyampaikan materi 

pelajaran tentang hidup rukun kepada siswa terlebih dahulu guru 

memancing siswa agar dapat langsung memahami arti dari hidup 

rukun dan dilanjutkan dengan mendiskripsikan tujuan dari 

pembelajaran ang dilakukan. 

2) Kegiatan Inti 

Guru memulai membahas tentang materi yang akan dijelaskan 

yaitu hidup rukun di rumah, dimulai dari apa itu arti hidup rukun, 

hidup rukun disetiap lingkungan maupun dalam ruang lingkup 

keluarga. Kegiatan ini dilanjutkan dengan guru meminta siswa untuk 

membaca buku tema selama 5 menit dan dilanjutkan dengan 

menonton vidio tentang hidup rukun di rumah. 
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Setelah selesai membaca dan melihat vidio yang ditaangkan 

guru mulai memberikan pertanyaan-pertanyaa tentang pesan apa yang 

dapat diambil dari sebuah vidio tentang hidup rukun di rumah. Setelah 

selesai guru melanjutkan dengan menjelaskan makna tentang bilangan 

cacah dan lambangnya berdasarkan nilai tempat dengan menggunakan 

model konkret serta cara membacanya. Setelah selesai dilaksanakan 

dilanjutkan dengan merinci ungkapan ajakan, perintah, dan penolakan 

yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan hidup 

rukun. 

3) Kegiatan Penutup 

Setelah pembelajaran selesai guru bersama siswa menutup 

pembelajaran dengan menyimpulkan pembelajaran dan mengajak 

siswa untuk berdoa bersama, setelah selesai guru kembali 

mengingatkan siswa untuk terus belajar dan menjaga kerukunan di 

rumah, sekolah maupun dengan teman-temannya. 

c. Observasi/Pengamatan 

Tahap pengamatan merupakan tahapan yang bertujuan untuk 

mengetahui tindakan baik yang terlaksana maupun tidak terlaksana 

selama pembelajaran berlangsung. Pada tahap pengamatan ini, ada dua 

pengamatan yang dilaksanakan. Lembar observasi guru  ditujukan 

kepada peneliti (sebagai guru) yang diberikan kepada guru kelas 

Siswaningsih dan lembar observasi siswa yang diberikan kepada partner 

peneliti sehingga peneliti bisa fokus dalam pelaksanaan pembelajaran 
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Gambar 4.2 Lembar Observasi Siswa PB I 

Terlaksana Tidak Terlaksana

Terlaksana 

70% 

Tidak Terlaksana 

30% 

Gambar 4.1 Lembar Observasi Guru PB I 

Terlaksana Tidak Terlaksana

saja. Adapun hasil pengamatan terhadap lembar observasi guru dan 

siswa pada proses pembelajaran di siklus I pertemuan pertama : 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan diagram diatas, pada PB I di siklus I guru dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran berada dalam kriteria “Cukup”. 

Dengan kegiatan yang terlaksana 12 aspek dari total 17 dari aspek yang 

diobservasi. Sedangkan aktivitas siswa dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran berada dalam kriteria “Cukup”. Dengan kegiatan yang 

terlaksana 10 aspek dari total 15 dari aspek yang diobservasi. Hal ini 

dianalisis menggunakan teknik analisis data observasi sebagai berikut : 

Nilai = 
              

             
 x 100. Untuk mengetahui aspek-aspek yang 

diamati bisa dilihat bagian daftar terlampir. 



53 
 

 
 

Terlaksana 
72% 

Tidak Terlaksana 
28% 
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Gambar 4.3 Lembar Observasi Guru PB II 
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Sedangkan hasil pengamatan terhadap lembar observasi guru 

dan siswa pada proses pembelajaran di siklus I pertemuan kedua sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan diagram diataspada PB II di siklus I guru dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran berada dalam kriteria “Cukup”. 

Dengan kegiatan yang terlaksana 13 aspek dari total 17 dari aspek yang 

diobservasi. Sedangkan siswa dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran berada dalam kriteria “Cukup”. Dengan kegiatan yang 

terlaksana 11 aspek dari total 15 dari aspek yang diobservasi. Hal ini 

dianalisis menggunakan teknik analisis data observasi sebagai berikut : 

Nilai = 
              

             
 x 100. Untuk mengetahui aspek-aspek yang 

diamati bisa dilihat bagian daftar terlampir. 

Pengamatan dilaksanakan bersamaan dengan tahap 

pelaksanaan tindakan. Pengamatan dilakukan oleh guru kelas II sebagai 
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observer untuk mencatat dan memberikan tanda pada instrumen yang 

sudah disediakan oleh peneliti untuk mengetahui seluruh aktivitas belajar 

siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung dikelas. 

1) Aktivitas belajar siswa 

Hasil dari pengamatan yang dilakukan oleh guru kelas II 

sebagai observer selama siklus I dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut : 

Tabel 4.1 Aktivitas belajar siswa siklus I 

Presentase Kategori 

Junlah siswa 

Pertemuai I Pertemuan II 

86% - 100% Sangat Aktif 3 4 

69% - 85% Aktif 4 7 

68% Kurang Aktif 17 13 

Dari tabel 4.1 dapat diketahui bahwa aktivitas belajar siswa 

pada siklus I siswa masih banyak yang belum menunjukkan 

keaktifannya dalam kelas hal tersebut dapat dilihat dari banyak siswa 

yang mendapat keterangan kurang aktif yaitu 17 siswa sedangkan 

dipertemuan kedua 13 siswa. Siswa yang tergolong dalam aktif dan 

sangat aktif yaitu 7 pada pertemuan pertama dan 11 siswa pada 

pertemuan kedua, hal tersebut dapat dilihat pada lampiran aktivitas 

belajar siswa siklus I.  
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Dari penjelasan tersebut maka dapat digambarkan pencapaian 

aktivitas belajar siklus I sebagai berikut : 

 

 Gambar 4.5 Aktivitas Belajar Siswa Siklus I 

Gambar 4.5 diatas, menunjukkan bahwa aktivitas belajar siswa 

pada siklus I dari pertemuan pertama sampai pada pertemuan kedua 

mengalami peningkatan yakni kategori sangat aktif dari 3 siswa 

menjadi 4 siswa, kategori aktif dari 4 siswa menjadi 7 siswa, 

sedangkan katagori kurang aktif mengalami penurunan dari 17 siswa 

menjadi 13 siswa. Meskipun mengalami peningkatan pada pertemuan 

pertama dan kedua di siklus I namun masih belum mencapai dari 

indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan oleh peneliti. 

2) Hasil Belajar Siswa 

Perolehan data hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

TEMA 1 hidup rukun sub tema 1 hidup rukun di rumah melalui 

model pembelajaranInquiry menggunakan media audio visual pada 

siklus I dapat disajikan pada tabel dan grafik diagram lingkaran 

sebagai berikut : 

Sangat Aktif
86 - 100

Aktif 70 - 85 Kurang Aktif
69

3 4 

17 

4 
7 

13 

Aktivitas Belajar Siklus I 

Jumlah siswa pertemuai 1

Jumlah siswa pertemuan 2
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    Tabel 4.2 Kriteria Hasil Belajar Siklus I 

Presentase Kategori Jumlah Siswa 

85 – 100 Sangat Baik 0 

70 - 84 Baik 2 

55 – 69 Cukup 7 

40 - 54 Kurang 11 

0 - 39 Sangat Kurang 4 

Dari tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa kriteria hasil 

belajar yang diperoleh siswa variatif yaitu siswa yang mendapat 

mencapai ketuntasan belajar berjumlah 9 siswa sedangkan siswa 

yang belum mencapai KKM berjumlah 15 siswa, hal tersebut dapat 

dilihat pada lampiran hasil belajar siswa siklus I dari penjelasan 

tersebut dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.3 Hasil Belajar Siswa Siklus I 

NO Hasil Tes Hasil Pencapaian 

1. Nilai Rata-rata 

Bahasa Indonesia 68% 

Matematika 43% 

PPKN 58% 

2. Nilai Tertinggi 

Bahasa Indonesia 100 

Matematika 100 

PPKN 100 

3. Nilai Terendah 

Bahasa Indonesia 29 

Matematika 25 
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PPKN 13 

4. Presentase Tuntas 

Bahasa Indonesia 58% 

Matematika 33% 

PPKN 33% 

5. 

Presentase Tidak 

Tunta 

Bahasa Indonesia 42% 

Matematika 67% 

PPKN 67% 

6

6. 

Jumlah Siswa Tuntas 9 siswa ( 38%) 

 

Berdasarkan tabel 4.3 data hasil belajar siklus I, dapat 

disajikan dalam gambar sebagai berikut : 

Gambar 4.6 Hasil Belajar Siklus I 

 

38% 

62% 

Hasil Belajar Siklus I 

Siswa Mencapai KKM

Siswa Belum
Mencapai KKM
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Dari tabel 4.3 dan gambar 4.6 diatas dapat diketahui 

bahwa hasil  belajar siswa pada siklus I ini yang didapatkan 

melalui pemberian instrumen tes yang berupa soal-soal sesuai 

dengan indikator yang ingin dicapai dalam proses pembelajran, 

berikut hasil belajar siswa pada siklus I bahwa dari seluruh siswa 

kelas II, diperoleh nilai terendah 24 dan tertinggi 81, siswa yang 

mencapai KKM hanya ada 9 siswa (37.57%). Sedangkan yang 

tidak mencapai KKM 15 siswa (62.43%). Hal ini masih belum 

mencapai dari indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan oleh 

peneliti.  

d. Refleksi  

 Pada pelaksanaan tindakan siklus I “TEMA 1 Hidup Rukun Sub 

Tema 1 Hidup Rukun Di Rumah” menerapkan model pembelajaran 

Inquiry dengan menggunakan media “Audio Visual” diperoleh aktivitas 

belajar siswa masih kurang. Selain itu, dilihat dari tes hasil belajar siswa, 

masih ada beberapa siswa yang belum mencapai nilai kriteria ketuntasan 

belajar (KKM) yaitu 68. Hal ini belum menunjukkan ketercapaian dari 

indikator keberhasilan yaitu 18 siswa (75%). Sedangkan pada siklus I 

siswa yang mencapai KKM yaitu 9 siswa (37.57%) dan yang tidak 

mencapai KKM ada 15 siswa (62.43%). Oleh sebab itu, hasil belajar 

siswa dan aktivitas belajar siswa perlu ditingkatkan lagi melalui siklus II. 

Adapun perbaikan dari siklus I yang perlu direncanakan pada siklus II 

sebagai berikut : 



59 
 

 
 

                    Tabel 4.4 Perbaikan Materi dan Media Pembelajaran Siklus I 

No Tindakan Kondisi Siswa dan Perbaikan 

1 

Pembahasan Materi 

Pembahasan materi perlu 

diperbaiki dengan cara 

menjelaskan secara rinci dan 

lebih pelan dari pada 

pembelajaran sebelumnya. Hal 

ini dikarenakan masih 

kurangnya tanggap dalam 

memahami materi yang 

diberikan. Hal tersebut dapat 

ditunjukkan dalam lampiran 

kegiatan guru menjelaskan 

pembelajaran. 

2 

Media Pembelajaran 

Dalam penggunaan media masih 

sulit di pahami dikarenakan alur 

cerita yang ditampilkan 

menggunakan durasi yang 

terlalu panjang. Hal ini 

menyebabkan rasa bosan 

terhadap siswa dikarenakan 

cerita yang disajikan kurang 

menarik untuk siswa. 

 Berdasarkan pada tahap refleksi tindakan pembelajaran pada 

siklus I dapat diperoeh bahwa hasil belajar siswa belum mencapai 

indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan oleh peneliti, sehingga 

diperlukan siklus II untuk memperbaiki nilai-nilai hasil belajar siswa 

disiklus I dengan mengacu pada refleksi siklus I, untuk merencanakan 

tindakan siklus berikutnya. 
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3. Siklus II 

 Deskripsi tindakan siklus II untuk memperbaiki siklus 

sebelumnya dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

a. Perencanaan 

 Perencanaan yang dilakukan di siklus II ini adalah sebagai 

langkah perbaikan dari siklus I untuk meningkatkan hasil belajar agar 

dapat mencapai indikator pencapaian. Adapun kegiatan-kegiatan dalam 

perencanaan penelitian siklus II ini antara lain: 

1. Menyiapkan berbagai instrumen yang digunakan dalam penelitian. 

Instrumen ini diantaranya adalah lembar observasi guru, lembar 

observasi siswa, lembar kerja siswa dan soal post test siswa. 

2. Menyiapkan perangkat untuk dokumentasi kegiatan pembelajaran 

ketika melakukan penelitian. Dokumentasi yang dimaksud berupa 

foto-foto kegiatan siswa dan guru. 

3. Memperbaiki kembali RPP yang akan dilaksanakan pada siklus II ini. 

b. Pelaksanaan 

1) Pendahuluan 

 Sebelum memulai pembelajaran, guru terlebih dahulu 

menyapa dan menanyakan kabar siswa sudah sarapan pagi apa belum 

sebagai suatu proses pendekatan sebelum memulai pembelajaran. 

Serta meminta ketua kelas untuk memimpin doa sebelum memulai 

pembelajaran. 

Setelah semua selesai, guru menyampaikan materi “TEMA 1 

Hidup Rukun Sub Tema 1 Hidup Rukun di Rumah” yang akan 
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dipelajari pada waktu proses pembelajaran berlangsung. siswa terlebih 

dahulu guru memancing siswa agar dapat langsung memahami arti 

dari hidup rukun melalui vidio yang di perlihatkan kepada siswa dan 

dilanjutkan dengan mendiskripsikan tujuan dari pembelajaran ang 

dilakukan. 

2) Kegiatan Inti 

Guru memulai membahas tentang materi yang akan 

dijelaskan yaitu hidup rukun di rumah, dimulai dari apa itu arti 

hidup rukun, hidup rukun disetiap lingkungan maupun dalam ruang 

lingkup keluarga. Kegiatan ini dilanjutkan dengan guru meminta 

siswa untuk membaca buku tema selama 5 menit dan dilanjutkan 

dengan menonton vidio tentang hidup rukun di rumah. 

Setelah selesai membaca dan melihat vidio yang ditaangkan 

guru mulai memberikan pertanyaan-pertanyaa tentang pesan apa 

yang dapat diambil dari sebuah vidio tentang hidup rukun di 

rumah. Setelah selesai guru melanjutkan dengan menjelaskan 

makna tentang bilangan cacah dan lambangnya berdasarkan nilai 

tempat dengan menggunakan model konkret serta cara 

membacanya. Setelah selesai dilaksanakan dilanjutkan dengan 

merinci ungkapan ajakan, perintah, dan penolakan yang terdapat 

dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan hidup rukun. 

3) Kegiatan Penutup 

Setelah pembelajaran selesai guru bersama siswa menutup 

pembelajaran dengan menyimpulkan pembelajaran dan mengajak 
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siswa untuk berdoa bersama, setelah selesai guru kembali 

mengingatkan siswa untuk terus belajar dan menjaga kerukunan di 

rumah, sekolah maupun dengan teman-temannya. 

c. Pengamatan 

Observasi/Pengamatan dilakukan secara bersamaan saat 

berlangsungna pelaksanaa tindakan. Yang menjadi observer dalam 

penelitian ini adalah guru kelas II dengan mencatat aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

Adapun hasil pengamatan terhadap lembar observasi guru dan 

siswa pada proses pembelajaran di siklus II pertemuan pertama : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan diagram diatas, pada PB I di siklus II guru dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran berada dalam kriteria “Baik”. 
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Gambar 4.9 Lembar Observasi Guru PB II 
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Dengan kegiatan yang terlaksana 14 aspek dari total 17 dari aspek yang 

diobservasi. Sedangkan aktivitas siswa dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran berada dalam kriteria “Cukup”. Dengan kegiatan yang 

terlaksana 12 aspek dari total 15 dari aspek yang diobservasi.Hal ini 

dianalisis menggunakan teknik analisis data observasi sebagai berikut : 

Nilai = 
              

             
 x 100. Untuk mengetahui aspek-aspek yang 

diamati bisa dilihat bagian daftar terlampir. 

Adapun hasil pengamatan terhadap lembar observasi guru dan 

siswa pada proses pembelajaran di siklus II pertemuan kedua : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan diagram diatas, pada PB III di siklus II guru dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran berada dalam kriteria “Baik”. 

Dengan kegiatan yang terlaksana 15 aspek dari total 17 dari aspek yang 
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diobservasi. Sedangkan siswa dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran berada dalam kriteria “Baik”. Dengan kegiatan yang 

terlaksana 13 aspek dari total 15 dari aspek yang diobservasi. Hal ini 

dianalisis menggunakan teknik analisis data observasi sebagai berikut : 

Nilai = 
              

             
 x 100. Untuk mengetahui aspek-aspek yang 

diamati bisa dilihat bagian daftar terlampir.  

1) Aktivitas Belajar Siswa 

Hasil dari pengamatan yang dilakukan oleh guru kelas II 

sebagai observer selama siklus II dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut : 

Tabel 4.5 Aktivitas Belajar Siswa Siklus II 

Presentase Kategori 

Jumlah Siswa 

Pertemuan I Pertemuan II 

86% - 100% Sangat Aktif 4 5 

70% - 85% Aktif 13 14 

≤69% Kurang Aktif 7 5 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas siswa sudah banyak yang 

mampu memahami materi an mampu menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diberikan oleh guru maupun menjawab soal-soal 

yang diberikan guru dengan baik dan benar. Hal ini menunjukkan 

bahwa keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dalam pertemuan 

pertama dan kedua pada siklus II mengalami peningkatan yaitu dari 

pertemuan pertama siswa yang memperoleh kategori sangat aktif 

yaitu 4 siswa, sedangkan siswa yang mendapat kategori aktif 
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berjumlah 13 siswa, sedangkan siswa yan mendapat kategori kurang 

aktif yaitu berjumlah 7 orang siswa. Namun pada pertemuan kedua 

aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan kembali yaitu pada 

kategori sangat aktif berjumlah 5 siswa dan kategori aktif berjumlah 

14 siswa, sedangkan kategori kurang aktif menjadi 5 orang siswa. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa aktivitas belajar siswa sudah 

mencapai dari indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan oleh 

peneliti yaitu 18 siswa. Berdasarkan penjelasan diatas maka 

gambaran aktivitas belajar siswa pada siklus II adalah sebagai 

berikut : 

 

 Gambar 4.11 Aktivitas Belajar Siswa Siklus II 

 Berdasarkan data pada gambar 4.11 diatas dapat diketahui 

bahwa aktivitas belajar siswa pada siklus II dari pertemuan pertama 

dan kedua telah mengalami peningkatan yaitu dari kategori sangat 

aktif berjumlah 4 siswa menjadi 5 siswa, sedangkan pada kategori 

aktif dari 13 siswa menjadi 14 siswa, namun pada kategori kurang 

Sangat Aktif Aktif 70% -
85%

Kurang Aktif
69%

4 

13 

7 

5 

14 

5 

Aktivitas Belajar Siswa Siklus II 

Jumlah siswa
pertemuan 1

Jumlah siswa
pertemuan 2
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aktif mengalami penurunan dari 7 orang siswa menjadi 5 siswa. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa siswa yang tuntas dalam proses 

pembelajaran dalam penelitian ini yaitu berjumlah 20 siswa 

(83.33%). Hal ini sudah mencapai dari indikator keberhasilan yang 

sudah ditetapkan oleh peneliti dalam penelitian ini. 

2) Hasil Belajar Siswa 

Data dari hasil belajar siswa dalam pembelajaran “TEMA 

1 Hidup Rukun Sub Tema 1 Hidup Rukun di Rumah” 

menggunakan model pembelajaran Inquiry melalui media audio 

visual yang diperoleh peneliti pada siklus II dengan menggunkan 

tes, dapat disajikan pada tabel dan garfik diagram lingkaran 

sebagai berikut : 

Tabel 4.6 Kriteria Hasil Belajar Siswa Siklus II 

Presentase Kategori Jumlah Siswa 

86– 100 Sangat Baik 4 

70 – 85 Baik 13 

55 – 69 Cukup 5 

40 – 54 Kurang 2 

0-39 Sangat kurang 0 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat diketahui bahwa pada 

siklus II hasil belajar yang diperoleh siswa variatif yaitu siswa 

yang sudah mencapai KKM berjumlah 20 orang siswa, sedangkan 

yang belum mencapai KKM berjumlah 4 orang siswa. Hal 
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tersebut dapat di lihat bahwa hasil belajar siswa pada siklus II 

dapat disajikan tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.7 Hasil Belajar Siklus II 

No Keterangan Hasil 

1 Nilai Rata-rata 78.54% 

2 Siswa Mencapai KKM 20 

3 Siswa Belum Mencapai KKM 4 

4 Nilai Tertinggi 95 

5 Nilai Terendah  45 

6 Mencapai KKM% 83.33% 

7 Belum Mencapai KKM% 16.66% 

Berdasarkan tabel 4.7 data hasil belajar siklus II dapat 

disajikan dalam gambar sebagai berikut : 

    Gambar 4.12 Hasil Belajar Siklus II 

83.33% 

16.66% 

Hasil Belajar Siklus II 

Siswa Mencapai KKM

Siswa  Belum
Mencapai KKM
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Berdasarkan tabel 4.7 dan gambar 4.12 dapat diketahui 

bahwa hasil belajar siswa pada siklus II menunjukkan bahwa dari 

seluruh siswa kelas II diperoleh nilai terendah 45, sedangkan nila 

tertinggi yaitu 95. Terdapat 20 siswa (83.33%) yang mencapai 

nilai KKM yaitu 68, sedangkan siswa yang belum mencapai 

KKM yaitu 4 orang siswa (16.66%). 

d. Refleksi 

Pada tahap ini pengamat dan peneliti melakukan refleksi terhadap 

hasil data yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan 

oleh peneliti selama siklus II, adapun dari refleksi tersebut yaitu : 

1) Siswa sudah terlihat aktif dan dapat memahami pembelajaran “TEMA 

1 Hidup Rukun Sub Tema 1 Hidup Rukun di Rumah” dengan 

menggunakan model pembelajaran Inquir melalui media audio visual, 

hal ini dapat diketahui dari hasil observasi pada tabel 4.4 aktivitas 

belajar siswa siklus II. 

2) Penggunaan media audio visual yang digunakan sudah dapat 

membantu siswa secara cepat dan tangap dalam memahami materi 

yang diajarkan. Hal ini juga dapat dilihat dalam tabel 4.4 aktivitas 

belajar siswa siklus II. 

Pelaksanaan siklus II dengan memperbaiki kekurangan-

kekurangan yang ada pada siklus I sebelumnya menunjukkan hasil 

yang sesuai dengan yang diharapkan. Pada setiap pertemuan 

menunjukkan adanya peningkatan aktivitas dalam pembelajaran 

“TEMA 1 Hidup Rukun Sub Tema 1 Hidup Rukun di Rumah”. 
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B. Analisis Data dan Pembahasan Persiklus 

1. Aktivitas Belajar Siswa 

Presentase ketuntasan aktivitas belajar siswa setiap pertemuan pada 

setiap siklusnya dapat dilihat pada tabel dibawah sebagai   berikut : 

Tabel 4.8 Akumulasi Aktivitas Belajar Siswa Siklus I dan II 

Presentase Kategori 

Jumlah Siswa 

Siklus I Siklus II 

P 1 P 2 P 1 P 2 

86% - 100% Sangat Aktif 3 4 4 5 

70% - 85% Aktif 4 7 13 14 

69% Kurang Aktif 17 13 7 5 

Dari tabel 4.8 diatas dapat diketahui bahwa aktivitas belajar siswa 

pada mata pelajaran “TEMA 1 Hidup Rukun Sub Tema 1 Hidup Rukun di 

Rumah” menggunakan model pembelajaran Inquiry melalui media audio 

visual mengalami peningkatan dari siklus I sampai pada siklus II.  
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Hal tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah sebagai berikut : 

 Gambar 4.13 Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa Pada Siklus I-II 

 Berdasarkan gambar 4.13 diatas dapat diketahui bahwa dari hasil 

observasi pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran Inquiry dengan menggunakan media Audio Visual pada siklus 

I didapatkan hasil bahwa aktivitas hasil belajar siswa dari pertemuan 

pertama sampai pertemuan kedua mendapat hasil dengan kategori masih 

kurang aktif yaitu 17 siswa sedangkan pertemuan kedua 13 siswa, 

keterangan aktif pertemuan pertama yaitu 4 siswa, sedangkan pertemuan 

kedua menjadi 7 siswa. Dan kategori sangat aktif dipertemuan pertama 

berjumlah 3 siswa dan pertemuan kedua menjadi 4 siswa. Dari hal ini dapat 

diketahui bahwa aktivitas hasil belajar siswa disiklus I siswa yang tergolong 
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kategori aktif yaitu berjumlah 4 siswa (27.31%) dipertemuan pertama, 

sedangkan pada pertemuan kedua berjumlah 7 orang siswa (43.10%). Hal 

tersebut belum mencapai dari indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan 

dalam penelitian oleh peneliti. 

Sedangkan aktivitas hasil belajar siswa pada siklus II mengalami 

peningkatan dibandingkan dengan siklus I sebelumnya, siswa sudah mulai 

mampu menguasai dan memahami materi yang diberikan. Siswa juga 

mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dan tes yang diberikan. Hal ini 

dapat dilihat dari gambar diatas yaitu pada siklus II pertemuan pertama 

siswa yang mendapat kategori kurang aktif berjumlah 7 orang siswa, 

sedangkan pertemuan kedua menjadi 5 orang siswa, pada kategori aktif 

pertemuan pertama yakni 13 orang siswa, sedangkan pada pertemuan kedua 

menjadi 14 orang siswa, dan dalam kategori sangat aktif pada pertemuan 

pertama berjumlah 4 orang siswa dan pertemuan kedua menjadi 5 orang 

siswa. Dapat diketahui bahwa siswa yang dapat dikatakan tuntas dalam 

pembelajaran yaitu berjumlah 19 orang siswa dalam proses pembelajaran 

dikelas dengan presentasi 85.21%. hal tersebut sudah mencapai dari 

indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan oleh peneliti.Dari pembahasan 

diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan model pembelajaran 

Inquiry melalua bantuan media Audio Visual dapat meningkatkan aktivitas 

hasil belajar siswa kelas II SDN Pabian IV No. 021 Sumenep. 
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2. Hasil Belajar Siswa 

 Presentase ketuntasan hasil belajar siswa pada setiap siklusnya 

dapat dilihat pada tabel dibawah sebagai berikut : 

Tabel 4.9 Presentase Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Persiklus 

KKM 

Siklus 

Siklus I Siklus II 

Jumlah Siswa (%) Jumlah Siswa (%) 

≤  68 9 37.50% 20 83.33% 

≥ 68 15 62.20% 4 16.66% 

  Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat diketahui bahwa hasil belajart 

siswa mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada setiap siklusnya. 

Pada siklus I siswa yang mencapai KKM berjumlah 9 siswa (37.50%), 

sedangkan siswa yang tidak mencapai KKM mencapai 15 siswa (62.50%). 

Sedangkan pada siklus II hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan dibandingkan pada siklus I. Siswa yang sudah mencapai KKM 

yaitu 20 siswa (83.33%), sedangkan siswa yang belum mencapai KKM 

menjadi 4 siswa (16.66%). 
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 Presentase ketuntasan hasil belajar siswa dapat dilihat pada 

gambar sebagai berikut : 

 

 Gambar 4.14 Peningkatan Hasil Belajar Siswa Siklus I dan II 

 Berdasarkan gambar 4.14 diatas dapat dilihat bahwa ketuntasan 

hasil belajar siswa dari siklus I dan siklus II mengalami peningkatan. Pada 

siklus I siswa yang tidak mencapai KKM yaitu 15 siswa (62.50%) dan siswa 

yang mencapai KKM hanya 9 siswa (37.50%). Sedangkan pada siklus II 

siswa yang tidak mencapai KKM berjumlah 4 siswa (16.66%) dan siswa 

yang mencapai KKM berjumlah 20 orang siswa (83.33%). 

 Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa hasil belajar yang 

diperoleh siswa pada mata pelajaran” TEMA 1 Hidup Rukun Sub Tema 1 

Hidup Rukun di Rumah” menggunakan model pembelajaran Inquiry 

melalui media audio visual bervariatif dari keterangan sangat baik sampai 

sangat kurang. Dari pembahasan diatas maka dengan menerapkan model 
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pembelajaran Inquiry melalui media audio visual pada mata pelajaran 

“TEMA 1 Hidup Rukun Sub Tema 1 Hidup Rukun di Rumah” dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas II di SDN Pabian IV kab.Sumenep 

adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 4.15 Kriteria Peningkatan Hasil Belajar Siswa Siklus I-II 

 Berdasarkan gambar 4.15 diatas dapat diketahui bahwa hasil 

belajar pada siklus I menunjukkan bahwa dari semua siswa yang berada di 

kelas II, diperoleh nilai terendah 24 dan nilai tertinggi 81. Terdapat 9 siswa 

(37.50%) yang mencapai KKM dan 15 siswa (62.50%) yang tidak mencapai 

nilai dari KKM, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2 hasil belajar siklus 

I. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran di kelas belum 

menunjukkan hasil maksimal, oleh karena itu peneliti memberikan alternatif 

pemecahahan masalah dengan memperbaiki RRP dan Media dalam 
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menyampaikan materi pembelajaran dan membimbing siswa yang 

mengalami kesulitan dalam belajar, namun tetap mengunakan model 

pembelajaran Inquirymenggunakan media audio visual seperti yang 

digunakan pada pembelajaran sebelumnya. 

Sedangkan hasil belajar siswa pada siklus II mengalami 

peningkatan dari siklus I sebelumnya, hasil belajar tersebut menunjukkan 

bahwa hasil belajar siswa telah banak memahami materi yang disampaikan 

guru dengan memperbaiki model pembelajaran dan memaksimalkan media 

yang digunakan. Artinya proses pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh 

guru dan siswa kelas II dalam kelas berhasil sehingga berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa pada siklus II. Peningkatan hasil belajar pada pelajaran “ 

TEMA 1 Hidup Rukun Sub Tema 1 Hidup Rukun di Rumah “ dapat dilihat 

pada siklus I dan siklus II dimana siswa telah mencapai nilai KKM semakin 

meningkat dari siklus I sampai siklus II. Dengan KKM 68 dapat dilihat dari 

jumlah siswa pada siklus I yang mencapai KKM Terdapat 9 siswa (37.50%) 

yang mencapai KKM dan 15 siswa (62.50%) yang tidak mencapai nilai dari 

KKM. Sedangkan pada siklus II hasil belajar siswa mengalami peningkatan 

dibandingkan pada siklus I. Siswa yang sudah mencapai KKM yaitu 20 

siswa (83.33%), sedangkan siswa yang belum mencapai KKm menjadi 4 

siswa (16.66%). Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar telah 

memenuhi dan mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan dalam 

penelitian ini yakni ketuntantasan belajar siswa mencapai 75% sama banyak 

dengan 18 siswa yang sudah mencapai KKM dalam hasil belajar siswa. 
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Dari pembahasan diatas maka dengan menerapkan model 

pembelajaran Inquiri melalui media audio visual pada pelajaran “TEMA 1 

Hidup Rukun Sub Tema 1 Hidup Rukun di Rumah” dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa kelas II SDN Pabian IV kab. Sumenep. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan dibab sebelumnya 

dan hasil penelitian yang telah dilakukan selama 2 siklus, maka dapat 

diambil beberapa kesimpulan bahwa terdapat peningkatan aktivitas dan hasil 

belajar siswa pada pelajaran “TEMA 1 Hidup Rukun Sub Tema 1 Hidup 

Rukun di Rumah” melalui model pembelajaran Inquiry dengan 

menggunakan media audio visual, Pada penerapannya, pemetaan 

kompetensi dasar tema 1 hidup rukun subtema 1 hidup rukun di rumah 

terdapat tiga muatan fokus pembelajaran yaitu: 1). Matematika, 3.1 

menjelaskan makna bilangan cacah dan menentukan lambangnya 

berdasarkan nilai tempat dengan menggunakan model konkret serta cara 

membacanya. 2). Bahsa indonesia, 3.1 Merinci ungkapan, ajakan, perintah, 

penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan 

hidup rukun. 3). SBDP, 3.2 Mengenal pola irama melalui lagu anak-anak 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Penerapan model pembelajaran Inquiry melalui media audio visual pada 

pelajaran “TEMA 1 Hidup Rukun Sub Tema 1 Hidup Rukun di Rumah” 

yang terdapat tiga muatan fokus pembelajaran yaitu: 1). Matematika, 3.1 

menjelaskan makna bilangan cacah dan menentukan lambangnya 

berdasarkan nilai tempat dengan menggunakan model konkret serta cara 

membacanya. 2). Bahsa indonesia, 3.1 Merinci ungkapan, ajakan, 

perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang 
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menggambarkan hidup rukun. 3). SBDP, 3.2 Mengenal pola irama 

melalui lagu anak-anak dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas II di 

SDN Pabian IV kab. Sumenep.  

2. Penerapan model pembelajaran Inquiry melalui media audio visual pada 

pelajaran “TEMA 1 Hidup Rukun Sub Tema 1 Hidup Rukun di Rumah” 

pada siklus I menunjukkan bahwa siswa yang belum mencapai KKM 

yaitu 15 siswa (62.50%) dan siswa yang mencapai KKM hanya 9 siswa 

(37.50%). Namun pada saat perbaikan di siklus II siswa yang tidak 

mencapai KKM berjumlah 4 siswa (16.66%) dan siswa yang mencapai 

KKM berjumlah 20 orang siswa (83.33%). Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran pada setiap siklusnya mengalami peningkata hasil 

belajar siswa yang sudah mencapai kriteria ketuntasan yang sudah 

ditetapkan oleh peneliti. 

B. Saran 

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut : 

1. Guru dalam menerapkan model pembelajaran Inquiry dengan bantuan 

media audio visual hendaknya lebih sabar dan mengawasi siswa, 

meskipun siswa banyak bertanya. Dalam menggunakan media audio 

visual guru hendak membawa sound system dan juga guru harus 

mampu memaksimalkan media yang diajarkan, sehingga siswa dengan 

mudah menerima materi pelajaran yang akan disampaikan. 
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2. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi dalam 

memperbaiki proses pembelajaran dikelas. Dan dapat digunakan untuk 

melakukan penelitian yang sejenis, sebagai tindak lanjut penelitian. 
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