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PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING BERBASIS 

KEARIFAN LOKAL BALI  TRI PRAMANA TERHADAP HASIL BELAJAR IPA DI 

PENDIDIKAN NON FORMAL  

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) meningkatkan hasil belajar IPA siswa 2) 

deskripsi hasil belajar IPA pada siswa dengan penerapan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing berbasis konsep Tri Pramana. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. 

Populasi penelitian ini adalah  siswa kelas X Paket C Setara SMA PKBM Widya Aksara yang 

berjumlah 30 orang semester I tahun pelajaran 2017/2018. Data hasil belajar IPA siswa 

dikumpulkan dengan tes pilihan ganda. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan 

analisis statistik deskriptif dan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini pada 

siklus I  yaitu rata-rata hasil belajar mencapai 77,6 % dan pada siklus II rata-rata hasil belajar 

mencapai 89,8 %. Jadi dapat diinterpretasikan model inkuiri terbimbing berbasisi Tri Prama 

dapat meningkatkan hasil belajar IPA. 

 Kata-kata kunci: Inkuiri terbimbing, Tri Pramana, hasil belajar 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) saat ini terjadi dengan 

sangat pesat dan mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat. Dengan adanya 

perkembangan IPTEK, maka harus diimbangi pula dengan sumber daya manusia (SDM) 

yang berkualitas. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan SDM adalah 

dengan meningkatkan kualitas pendidikan IPA. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan IPA di Indonesia, seperti pengembangan model-

model pembelajaran IPA, pengembangan media pembelajaran IPA, penataran bagi guru, 

penyediaan sarana-prasarana yang menunjang pembelajaran IPA, dan pelatihan-pelatihan 

(Depdiknas, 2004). Namun, hasil yang diperoleh masih jauh dari harapan. Trends 

International Mathematics and Sciences Study (TIMSS) pada tahun 2011 melaporkan 

bahwa kemampuan IPA peserta didik SD Indonesia berada pada peringkat ke-34 dari 38 

negara yang disurvei. Fakta tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran IPA di 

Indonesia masih perlu ditingkatkan.  

 Ada beberapa permasalahan yang sering menjadi faktor penyebab rendahnya hasil 

belajar IPA siswa. Pertama, pembelajaran masih terpusat pada guru (teacher centered). 

Siswa seolah-olah belajar sebagai pendengar yang baik. Hal ini sangat bertentangan dengan 

pandangan kontruktivisme, yang memandang pengetahuan harus dibangun sendiri oleh 

pebelajar. Kedua, pihak sekolah kurang memperhatikan penataan lingkungan belajar. 

Ketiga, siswa kurang berminat belajar IPA. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan siswa 

terhadap manfaat yang mereka peroleh dari belajar IPA. Semua permasalahan tersebut pada 

akhirnya akan menyebabkan redahnya hasil belajar IPA siswa. Selain permasalahan yang 

sudah dipaparkan di atas, rendahnya hasil belajar IPA siswa juga disebabkan oleh 

kekeliruan guru dalam membelajarkan siswa.  

 Berdasarkan observasi di lapangan, permasalahan-permasalahan di atas, juga 

ditemui di salah satu pendidikan non formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 

Widya Aksara program kesetaran paket C setara SMA. Mengingat sekolah ini adalah 

sekolah non formal, tentunya permasalahan utamanya adalah di hasil belajar, yang 

disebabkan oleh motivasi belajar yang kurang. Selain itu di PKBM Widya Aksara, model 

dan atau metode yang digunakan guru dalam proses pembelajaran masih bersifat 

konvensional. Pembelajaran konvensional yang dimaksudkan dalam hal ini adalah 

pembelajaran yang masih menitikberatkan pada aktivitas guru (teacher centered) yang 

memandang bahwa proses pembelajaran baru bisa berlangsung jika ada guru, sementara 



 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

jika tidak ada guru maka proses pembelajaran tidak akan dapat berlangsung. Hal tersebut 

menyebabkan siswa hanya menjadi objek belajar yang pasif. Dari hasil observasi diketahui 

nilai muatan materi IPA siswa, yaitu dari 30 orang siswa, 13 (44,8%) siswa memiliki nilai 

B-,  10  (34,5%)  siswa  memiliki  nilai  B+,  3  (10,3%)  siswa  memiliki  nilai  A-,  3  (10,3%)

siswa memiliki nilai A+ . Nilai tersebut berdasarkan nilai tengah semester II. Melihat nilai 

siswa  tersebut  perlu  diadakan  peningkatan  agar  nilai  penguasaan  kompetensi  IPA  

siswa lebih banyak mendapat nilai B+ .

  Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  perlu  diadakan  pembaruan  dalam  kegiatan 

pembelajaran IPA yang awalnya menganut paham behavioristik menjadi pembelajaran IPA 

yang menganut paham kontruktivisme. Paham kontruktivisme berpandangan bahwa dalam 

proses  pembelajaran,  siswalah  yang  menggali  dan  membangun  pengetahuannya  sendiri. 

Dengan  demikian,  maka  kegiatan  pembelajaran  akan  lebih  menekankan  pada  aktivitas 

siswa (student  centered). Pendapat  tersebut  didukung  oleh  Lapono  (2009),  yang 

menyatakan konsep belajar menurut teori belajar konstruktivisme adalah pengetahuan baru 

dibangun sendiri oleh peserta didik secara aktif berdasarkan pengalaman siswa. Namun, 

peran  guru  pada  paham  kontruktivisme  tidak  serta  merta  hilang  sama  sekali,  melainkan 

beralih menjadi fasilitator, mediator, dan motivator. Salah satu model pembelajaran yang 

menganut  paham  kontruktivisme  adalah model  pembelajaran  inkuiri  terbimbing. Model 

pembelajaran  inkuiri  adalah  suatu  model  pembelajaran  dengan  melibatkan  siswa  untuk 

menyelidiki  suatu  permasalahan  guna  menemukan  informasi.  Menurut  Amien  (dalam 

Suardana, 2007), inkuiri dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu inkuiri terbimbing (guided 

discovery inquiry), inkuiri bebas (free inquiry), dan inkuiri bebas yang dimodifikasi. Model 

pembelajaran  inkuiri  terbimbing  sangat  tepat  diterapkan  di  SMA,  karena  model 

pembelajaran ini menuntut siswa yang menemukan pengetahuannya sendiri. Namun, siswa 

tidak benar-benar dilepas dalam proses pembelajaran. Guru berperan membimbing siswa 

untuk mengkonstruksi pengetahuannya.

  Model pembelajaran  inkuiri  terbimbing  ini,  akan  berbasis  konsep kearifan  local 

Bali Tri  Pramana.  Konsep  ini  mengajarkan  tentang  tiga  cara  untuk  memperoleh 

pengetahuan  yaitu  dengan  mendengarkan  (Sabda  Pramana),  mengamati  (Pratyaksa 

Pramana),  dan  penalaran  (Anumana  Pramana).  Konsep  ini  menekankan  pada  cara 

pemerolehan pengetahuan siswa tidak bisa hanya dengan satu cara saja,  melainkan pada 

tiga cara yang sudah dipaparkan di atas. Dengan demikian maka pengetahuan siswa juga 

akan  melekat  lebih  baik  dan  lebih  tahan  lama.  Penelitian  ini  akan  didukung  beberapa 

landasan  teori,  yaitu  hasil  belajar,  IPA  di  sekolah  dasar,  model  pembelajaran  inkuiri 

terbimbing,  Tri  Pramana,  dan  pembelajaran  konvensional.  Penjelasan  lebih  lanjut 

mengenai landasat teori tersebut akan dipaparkan sebagai berikut. Hasil belajar merupakan
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perubahan tingkah laku dan kemampuan seseorang setelah menerima pengalaman belajar 

yang cenderung menuju ke arah yang lebih baik.  

 Menurut Sumantri dan Johar (1999), model pembelajaran inkuiri memiliki 

beberapa keunggulan, yaitu: (1) membantu siswa berpikir lebih komprehensif, (2) 

memperluas wawasan siswa dalam ilmu pengetahuan, (3) memperhatikan karakteristik 

siswa secara khusus, (4) menciptakan suasana demokratis dalam pembelajaran sehingga 

siswa dapat ikut menentukan rencana bersama guru tentang topic yang akan dibahas, dan 

(5) pengajaran unit disesuaikan dengan tingkat perkembangan, minat, dan bakat peserta 

didik sehingga pembelajaran akan lebih bermakna. Sedangkan untuk model inkuiri 

terbimbing berbasis Tri Praman ini memiliki keunggulan dari model lain yaitu pada proses 

pembelajaran inkuiri akan diselipkan kearifan local bali Tri Pramana tersebut, sehingga 

selain hasil belajar IPA siswa meningkat, siswa  di pendidikan nonformal juga akan 

otomatis melestarikan budaya local yang saat ini semakin tergerus oleh globalisasi. Selain 

itu keunggulan berikutnya adalah siswa akan lebih mengasah kemampuan dan 

keterampilan mendengar dan berbicara (sabda pramana), kemampuan dan keterampilan 

mengamati dalam praktikum (pratyaksa pramana), dan kemampuan dan keterampilan 

dalam menalar dalam menarik kesimpulan (anumana pramana). Keunggulan yang paling 

utama adalah dapat memepermudah proses belajar mengajar di lingkungan pendidikan non 

formal yang terkesan memeiliki karakteristik siswa yang beraneka ragam. Mempermudah 

disini maksudnya adalah karena Inkuiri Tri Pramana ini menekankan konsep bahwa 

seorang sisiwa bias memeperoleh pengetahuan dengan berbagai cara, tidak hannya dengan 

mendengarkan guru di kelas, melainkan juga dengan pengamatan dan penalaran. Oleh 

karena itu dengan penerapan inovatif inkuiri terbimbing berbasis Tri Pramana ini, hasil 

belajar IPA dapat meningkat, sehingga pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan 

mutu pendidikan. 

 Menurut Sudjana (2006), hasil belajar dapat diklasifikasikan menjadi tiga ranah, 

yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Ranah kognitif berkenaan dengan 

hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ketiga aspek pertama disebut kognitif 

tingkat rendah dan tiga aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi. Ranah afektif 

berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni penerimaan, jawaban atau 

reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Ranah psikomotor berkenaan dengan hasil 

belajar keterampilan dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotor, yakni 

gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan atau 

ketepatan, gerakan keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan interpretatif. 

Namun, dalam penelitian ini hasil belajar yang akan diteliti hanya hasil belajar ranah 
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kognitif. Hasil belajar ranah kognitif ini akan diukur dengan menggunakan instrumen 

berupa tes pilihan ganda dan esai. Mata pelajaran yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah mata pelajaran IPA.  

 Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengajukan proposal penelitian 

berjudul Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Berbasis  Kearifan 

Lokal Bali  Tri Pramana Untuk meningkatkan Hasil Belajar IPA di pendidikan non 

formal. Penelitian ini bertujuan untuk 1) meningkatkan hasil belajar IPA siswa 2) 

deskripsi hasil belajar IPA pada siswa dengan penerapan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing berbasis konsep Tri Pramana.pada siswa kelas X semester II tahun pelajaran 

2016/2017 di PKBM Widya Aksara. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. 

1. Apakah Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Berbasis Kearifan Lokal  Bali  

Tri Pramana dapat meningkatkan Hasil Belajar IPA di pendidikan non formal, 

khususnya di kelas X Paket C PKBM Widya Aksara? 

2. bagaimanakah respon siswa kelas X Paket C PKBM Widya Aksara setelah 

diterapkannya Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Berbasis Kearifan 

Lokal Bali  Tri Pramana? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

1 Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Berbasis Kearifan Lokal  Bali  Tri Pramana 

dapat meningkatkan Hasil Belajar IPA di pendidikan non formal, khususnya di kelas X 

Paket C PKBM Widya Aksara. 

2 Respon siswa kelas X Paket C PKBM Widya Aksara setelah diterapkannya Model 

Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Berbasis Kearifan Lokal Bali  Tri Pramana adalah 

positif 

 

2.1 Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian ini sebagai berikut;  

 (a) Manfaat teoretik: 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai acuan bagi peneliti berikutnya yang 

berminat meneliti permasalahan yang terkait dengan penelitian ini. 
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2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam mengembangkan 

teori-teori yang berkaitan dengan model pembelajaran inkuiri  dan hasil belajar 

 (b) Manfaat praktis:  

1) Bagi Kepala Sekolah Paket C Widya Aksara hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan masukan dalam menerapkan gaya kepengawasan kepala sekolah 

sehingga dapat meningkatkan pengelolaan pembelajaran.  

2) Bagi Tutor PKBM Widya Aksara hasil penelitian ini diharapkan emnjadi sumber 

masukan dalam pengelolan pembelajaran khususnya menentukan model pembeljaran 

untuk meningktkan hasil belajar siswa. 

3) Bagi Kepala UPP Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga  Buleleng hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam menentukan langkah-langkah 

pembinaan secara langsung baik bagi kepala sekolah maupun bagi guru-guru SMA 

atau Tutor Paket C 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teori Belajar Konstruktivisme  

 Menurut Gagne (Dahar, 1989), belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses 

dimana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Dalam 

perkembangannya, pembelajaran inkuiri dilandasi oleh teori belajar penemuan Jerome 

Bruner (discovery learning), dan konstruktivime. Menurut Bruner Dahar, (1989) teori 

belajar penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia, dengan 

sendirinya memberikan hasil yang paling baik, berusaha sendiri untuk mencari pemecahan 

masalah serta pengetahuan yang menyertainya, menghasilkan pengetahuan yang benar-

benar bermakna. Teori belajar pada dasarnya merupakan penjelasan mengenai bagaimana 

terjadinya belajar atau bagaimana informasi diproses di dalam pikiran siswa itu. 

Berdasarkan suatu teori belajar, diharapkan suatu pembelajaran dapat lebih meningkatkan 

perolehan siswa sebagai hasil belajar (Trianto, 2010).  

 Menurut teori konstruktivis ini, satu prinsip yang paling penting dalam psikologi 

pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada 

siswa. Siswa harus membangun sendiri pengetahuan di dalam benaknya. Guru dapat 

memberikan kemudahan untuk proses ini, dengan memberi kesem- 14 patan siswa untuk 

menemukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri, dan mengajar siswa menjadi sadar 

dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Guru dapat memberi 

siswa anak tangga yang membawa siswa ke pemahaman yang lebih tinggi, dengan catatan 

siswa sendiri yang harus memanjat anak tangga tersebut Nur (dalam Trianto, 2010). Paham 

konstruktivisme sebenarnya bukanlah gagasan yang baru, apa yang dilalui dalam 

kehidupan kita selama ini sebenarnya merupakan himpunan dan pembinaan dari 

pengalaman-pengalaman yang telah kita lalui. Pengalaman inilah yang me- nyababkan 

seseorang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. Me- nurut paham ini, 

pengetahuan bukan tiruan dari realitas, bukan juga gambaran dari kenyataan yang ada. 

Pengetahuan merupakan hasil dari konstruksi kognitif melalui kegiatan seseorang dengan 

membuat struktur, kategori, konsep, dan skema yang diperlukan untuk membentuk 

pengetahuan tersebut. Teori belajar konstru- ktivisme ini lebih menekankan perkembangan 

konsep dan pengertian yang men- dalam, pengalaman sebagai konstruksi aktif yang dibuat 

pembelajaran. Jika se- seorang tidak aktif membangun pengetahuannya, meskupin usianya 

tua tetap tidak akan berkembang pengetahuannya. Suatu pengetahuan dianggap benar bila 

peng- etahuan itu berguna untuk menghadapi dan memecahkan persoalan atau fenomena 

yang sesuai (Sunyono, 2012). 
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2.2  Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

 Inquiry berasal dari kata”to inquire” yang berarti ikut serta, atau terlibat, dalam 

mengajukan pertanyaan –pertanyaan, mencari informasi, dan melakukan penyelidikan 

(Suryani, 2012). Kemudian menurut Suyanti (2010) menyatakan bahwa inkuiri berasal dari 

bahasa Ingris inquiry yang dapat diartikan sebagai proses bertanya dan mencari tahu 

jawaban terhadap pertanyaan ilmiah yang diajukannya. Pertanyaan ilmiah adalah 

pertanyaan yang dapat mengarahkan pada kegiatan penyelidikan terhadap objek 

pertanyaan. Dengan kata lain, inkuiri adalah suatu proses untuk memeperoleh dan 

mendapatkan informasi dengan melakukan observasi dan atau eksperimen untuk mencari 

jawaban atau memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan 

bertanya dan mencari tahu. Inkuiri menurut Gulo (dalam Ambarsari, 2013) berarti suatu 

rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara makasimal seluruh kemampuan siswa 

untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis logis, analitis, sehingga mereka 

dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri.  

 Menurut Suyanti (2010) pembelajaran berbasis inkuiri merupakan pembelajaran 

yang berpusat pada siswa. Tujuan utama pembelajaran inkuiri adalah mendorong siswa 

untuk dapat mengembangkan disiplin intelektual dan keterampilan berpikir dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan. Pendapat lain mengatakan pembel- ajaran inquiry ini 

bertujuan untuk memberikan cara bagi siswa untuk membangun kecakapan-kecakapan 

intelektual (kecakapan berpikir) terkait dengan proses- proses berpikir reflektif. Jika 

berpikir menjadi tujuan utama dari pendidikan, maka harus ditemukan cara-cara untuk 

membantu individu untuk membangun kemampuan itu. Terdapat beberapa macam inkuiri 

seperti inkuiri terimbing, inkuiri bebas, latihan inkuiri dll.  

 Ada beberapa hal yang menjadi ciri utama model pembelajaran inquiry: pertama, 

model inquiry menekankan kepada aktivitas, dengan menempatkan siswa sebagai subjek 

belajar. Dalam proses pembelajaran, peserta didik tidak hanya berperan sebagai penerima 

pelajaran melalui penjelasan guru secara verbal, tetapi mereka berperan untuk menemukan 

sendiri inti dari materi pelajaran itu sendiri. Kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa 

diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, 

sehingga diharapkan dapat menumbuh- kan sikap percaya diri (self-belief). Artinya dalam 

model inquiry menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, akan tetapi sebagai 

fasilitator dan motivator belajar siswa. Aktivitas pembelajaran biasanya dilakukan melalui 

proses tanya jawab antara pendidik dan peserta didik, sehingga kemampuan guru dalam 

melakukan inquiry. Ketiga, tujuan dari penggunaan model inquiry adalah mengembangkan 

kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental, akibatnya dalam pembelajaran 
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siswa tidak hanya dituntut agar menguasai pelajaran, akan tetapi bagaimana mereka dapat 

menggunakan potensi yang dimilikinya (Suryani, 2012). Menurut Wina Sanjaya (dalam 

Suryani, 2012) menyatakan bahwa model inquiry mengikuti langkah-langkah sebagai 

berikut  

 1. Orientasi Pada tahap ini guru melakukan langkah untuk membina suasana atau iklim 

pembelajaran yang kondusif. Hal yang dilakukan dalam tahap orientasi ini adalah: a. 

Menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa. b. 

Menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa untuk mencapai 

tujuan. Pada tahap ini dijelaskan langkah-langkah inquiry serta tujuan setiap langkah, mulai 

dari langkah merumuskan masalah sampai dengan merumuskan kesimpulan. c. 

Menjelaskan pentingnya topik dan kegiatan belajar. Hal ini dilakukan dalam rangka 

memberikan motivasi belajar siswa.  

2. Merumuskan masalah Merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa pada 

suatu persoalaan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan adalah persoalan 

yang menantang siswa untuk memecahkan teka-teki itu. Teka-teki dalam rumusan masalah 

tentu ada jawabannya, dan siswa didorong untuk mencari jawaban yang tepat. Proses 

mencari jawaban itulah yang sangat penting dalam pembelajaran dengan model inquiry, 

oleh karena itu melalui proses tersebut siswa akan memperoleh pengalaman yang sangat 

berharga sebagai upaya mengembangkan mental melalui proses berfikir.  

3. Merumuskan hipotesis Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalah yang 

dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji kebenarannya. Salah satu 18 cara 

dapat dilakukan guu untuk mengembangkan kemampuan menebak (berhipotesis) pada 

setiap anak adalah dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang dapat mendorong siswa 

untuk dapat merumuskan jawaban sementara atau dapat merumuskan berbagai perkiraan 

kemungkinan jawaban dari suatu permasalahan yang dikaji.  

4. Mengumulkan data Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang 

dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam pembelajaran dengan model 

inquiry, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam 

pengembangan intelektual. Proses pengumpulan data bukan hanya memerlukan motivasi 

yang kuat dalam belajar, akan tetapi juga membutuhkan ketekunan dan kemampuan 

menggunakan potensi berpikir.  

5. Menguji hipotesis Menguji hipotesis adalah menentukan jawaban yang dianggap 

diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. 

Menguji hipotesis juga berarti mengembangkan kemampuan berpikir rasional. Artinya, 
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kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya berdasarkan argumentasi, akan tetapi 

harus didukung oleh data yang ditemukan dan dapat dipertanggungjawabkan.  

6. Merumuskan kesimpulan Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan 

temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Untuk mencapai kesimpulan 

yang akurat sebaiknya guru mampu menunjukkan pada siswa data mana yang relevan.  

 Berdasarkan sintak pembelajaran dengan Model Inkuiri Terbimbing yang 

memperhatikan metode ilmiah dan sesuainya sintak dengan ilmu kimia maka dapat 

dikatakan bahwa Model Inkuiri Terbimbing cocok untuk pembelajaran ilmu pengetahuan 

alam. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Dewi (2013) bahwa salah satu model 

pembelajaran yang diharapkan cocok dengan pembelajaran IPA saat ini yaitu dengan 

Model Inkuiri Terbimbing yang menekankan pada proses penemuan sebuah konsep 

sehingga muncul sikap ilmiah pada diri siswa. Sejalan dengan penelitian yang di lakukan 

oleh Tangkas (2012) bahwa pada pembelajaran dengan Model Inkuiri Terbimbing, siswa 

diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen, diskusi, mengemukakan gagasan lama 

atau baru untuk membangun pengetahuan-pengetahuan dalam pikirannya. Menurut Jack 

(2013) bahwa hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa metode pemetaan konsep lebih 

efektif dan unggul dengan Model Inkuiri Terbimbing yang juga merupakan model 

mengajar yang lebih baik untuk motode yang bersifat eksplorasi dalam meningkatkan 

prestasi belajar kimia siswa 

2.3  Hasil Belajar  

 Menurut Sudjana (2006), hasil belajar dapat diklasifikasikan menjadi tiga ranah, 

yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Ranah kognitif berkenaan dengan 

hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ketiga aspek pertama disebut kognitif 

tingkat rendah dan tiga aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi. Ranah afektif 

berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni penerimaan, jawaban atau 

reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Ranah psikomotor berkenaan dengan hasil 

belajar keterampilan dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotor, yakni 

gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan atau 

ketepatan, gerakan keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan interpretatif. Jika 

dikaji lebih mendalam, maka hasil belajar dapat tertuang dalam taksonomi Bloom, yakni 

dikelompokkan dalam tiga ranah (domain) yaitu domain kognitif atau kemampuan 

berpikir, domain afektif atau sikap, dan domain psikomotor atau keterampilan. Untuk 

mengetahui hasil belajar seseorang dapat dilakukan dengan melakukan tes dan pengukuran. 

Instrumen dibagi menjadi dua bagian besar, yakni tes dan non tes. Selanjutnya, menurut 
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Hamalik (2006: 155), memberikan gambaran bahwa hasil belajar yang diperoleh dapat 

diukur melalui kemajuan yang diperoleh siswa setelah belajar dengan sungguh-sungguh. 

2.3  Kearifan Lokal Bali Tri Pramana  

 Bali merupakan wilayah yang kaya akan tradisi budaya dan kearifan lokalnya. 

Dalam ajaran di Bali  terdapat konsepsi ajaran yang disebut Tri Pramana. "Tri" artinya tiga, 

"Pramana" artinya jalan, cara, atau ukuran. Jadi Tri Pramana adalah tiga jalan/ cara untuk 

mengetahui hakekat kebenaran sesuatu, baik nyata maupun abstrak yang (Atmaja, 2010). 

Adapun orang yang dikatakan memiliki tiga cara untuk mendapat pengetahuan yang 

disebut Pratyaksa, Anumana, dan Agama. Pratyaksa namanya (karena) terlihat (dan) 

terpegang. Anumana sebutannya sebagai melihat asap di tempat jauh, untuk membuktikan 

kepastian (adanya) api, itulah disebut Anumana. Agama disebut pengetahuan yang 

diberikan oleh para guru (sarjana), itulah dikatakan Agama. Orang yang memiliki tiga cara 

untuk mendapat pengetahuan Pratyaksa, Anumana, dan Agama, dinamakan Samyajnana 

(serba tahu). Berikut disampaikan ketiga Tri Pramana tersebut. 

✓ Sabda (Agama) Pramana  

 Sabda (Agama) Pramana adalah suatu ukuran atau cara yang dipakai untuk 

mengetahui dan meyakini sesuatu dengan mempercayai ucapan- ucapan kitab suci, 

karena sering mendengar petuah- petuah dan ceritera para guru, Resi atau orang- 

orang suci lainnya. Ceritera- ceritera itu dipercayai dan diyakini karena kesucian 

batin dan keluhuran budi dari para Maha Resi itu. Apa yang diucapkan atau 

diceriterakannya menjadi pengetahuan bagi pendengarnya. Misalnya: Guru ilmu 

pengetahuan alam berceritera bahwa di angkasa luar banyak planet- planet, 

sebagaimana juga bumi berbentuk bulat dan berputar. Setiap murid percaya kepada 

apa yang diceriterakan gurunya, oleh karena itu tentang planet dan bumi bulat serta 

berputar menjadi pengetahuan yang diyakini kebenarannya, walaupun murid- 

murid tidak pernah membuktikannya. Demikianlah umat Hindu meyakini Sang 

Hyang Widhi Wasa berdasarkan kepercayaan kepada ajaran Weda, melalui 

penjelasan- penjelasan dari para Maha Resi atau guru- guru agama, karena sebagai 

kitab suci agama Hindu memang mengajarkan tentang Tuhan itu demikian. 

 

✓ Pratyaksa Pramana  

Pratyaksa Pramana adalah cara untuk mengetahui dan meyakini sesuatu dengan 

cara mengamati langsung terhadap sesuatu obyek, sehingga tidak ada yang perlu 

diragukan tentang sesuatu itu selain hanya harus meyakini. 

Misalnya menyaksikan atau melihat dengan mata kepala sendiri, kita jadi tahu dan 
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yakin terhadap suatu benda atau kejadian yang kita amati. Untuk dapat mengetahui 

serta merasakan adanya Sang Hyang Widhi Wasa dengan pengamatan langsung 

haruslah didasarkan atas kesucian batin yang tinggi dan kepekaan intuisi yang 

mekar dengan pelaksanaan yoga samadhi yang sempurna. 

 

✓ Anumana Pramana  

Anumana Pramana adalah cara atau ukuran untuk mengetahui dan meyakini 

sesuatu dengan menggunakan perhitungan logis berdasarkan tanda- tanda atau 

gejala- gejala yang dapat diamati. Dari tanda- tanda atau gejala- gejala itu ditarik 

suatu kesimpulan tentang obyek yang diamati tadi. Cara menarik kesimpulan 

adalah dengan dalil dalam Widhi Sastra sebagai berikut: 

yatra yatra dhumah, tatra tatra wahnih 

Di mana ada asap di sana pasti ada api. 

Contoh 1: Seorang dokter dalam merawat pasiennya selalu mulai dengan 

menanyakan keluhan- keluhan yang dirasakan si pasien sebagai gejala- gejala dari 

penyakit yang diidapnya. Dengan menganalisa keluhan- keluhan tadi dokter dapat 

menyimpulkan penyakit pasiennya, sehingga mudah melakukan pengobatan. 

Demikian pula jika memperhatikan keadaan dunia ini, maka banyak sekali ada 

gejala- gejala alam yang teratur. Hal itu menurut logika kita hanya mungkin dapat 

terjadi apabila ada yang mengaturnya. 

Contoh 2: Apabila kita memperhatikan sistem tata surya yang harmonis, di mana 

bumi yang berputar pada sumbunya mengedari matahari, begitu pula bulan beredar 

mengelilingi matahari pada garis edarnya, tidak pernah bertabrakan, begitu teratur 

abadi. Kita lalu menjadi kagum dan berpikir bahwa keteraturan itu tentu ada yang 

mengatur, the force of nature yaitu Sang Hyang Widhi Wasa. 

2.4  Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing berbasis Tri Pramana 

 Pandangan kontruktivisme memandang pengetahuan harus dibangun sendiri oleh 

pebelajar. Alternatif pembelajaran yang berpotensi untuk mengkonstruk pengetahuan 

siswa dapat menyelesaikan permasalahan keterampilan proses sains adalah inkuiri. 

Menurut Amien (dalam Suardana, 2007), inkuiri dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu 

inkuiri terbimbing (guided discovery inquiry), inkuiri bebas (free inquiry), dan inkuiri 

bebas yang dimodifikasi. Inkuiri terbimbing cocok diterapkan di SMA karena sesuai 

dengan karakteristik siswa SMA yang cenderung kurang mandiri dan masih membutuhkan 

saran dan isyarat dari guru (Rokhmatika, Harlita, dan Prayitno, 2012).  
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 Model pembelajaran inkuiri terbimbing mampu mengembangkan keterampilan 

proses sains siswa baik pada berkemampuan akademik tinggi, sedang, dan rendah serta 

dapat melibatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran Biologi (Wulanningsih, 

Prayitno, dan Probosari., 2012). Inkuiri terbimbing dengan tahap tahap pembelajarannya 

mampu melatih siswa dalam meningkatkan keterampilan proses sains (Wulanningsih, 

Prayitno, dan Probosari., 2012). Sintaks pembelajaran inkuiri terbimbing menurut Triyanto 

(2007) yaitu terdiri dari menyajikan masalah, membuat hipotesis, merancang percobaan, 

melakukan percobaan, menganalisis data, dan membuat kesimpulan. Dari sintak 

pembelajaran inkuiri tersebut memiliki potensi yang bermanfaat dalam meningkatkan 

keterampilan proses sains. Hal ini didukung oleh Zehra dan Nermin (2009) yang 

menyatakan bahwa inkuiri terbimbing mampu meningkatkan keterampilan proses siswa. 

Prosedur pembelajaran inkuiri terbimbing dilakukan dengan melibatkan siswa dalam 

penyelidikan, membantu siswa mengidentifikasi konsep atau metode, dan mendorong 

siswa menemukan cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Model pembelajaran 

inkuiri terbimbing terdiri dari tiga langkah utama, yaitu pre-inkuiri, selama inkuiri, dan 

pos-inkuiri,dimana pada penerapannya akan dipadukan dengan kearifan local Bali Tri 

Pramana sebagai siklus belajarnya. 

 Konsep Tri Pramana, selain dikenal sebagai konsepsi yang menjelaskan cara 

belajar, juga dikenal sebagai konsepsi potensi dasar (alamiah) yang dimiliki manusia 

sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Konsep ini mengajarkan 

tentang tiga cara untuk memperoleh pengetahuan yaitu dengan mendengarkan (Sabda 

Pramana), mengamati (Pratyaksa Pramana), dan penalaran (Anumana Pramana). Konsep 

ini menekankan pada cara pemerolehan pengetahuan siswa tidak bisa hanya dengan satu 

cara saja, melainkan pada tiga cara yang sudah dipaparkan di atas. Dengan demikian maka 

pengetahuan siswa juga akan melekat lebih baik dan lebih tahan lama. Menurut Subagia 

(2003b) belajar secara langsung berhadapan dengan objek materi ajar yang dikenal dengan 

nama Pratyaksa Pramana, belajar dengan cara mendengarkan informasi dari guru atau 

membaca buku yang dikenal dengan nama Sabda/Agama Pramana, belajar dengan cara 

mengambil simpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan pengetahuan yang telah 

dimiliki yang dikenal dengan nama Anumana Pramana. 

 Model pembelajaran inkuiri terbimbing terdiri dari tiga langkah utama, yaitu pre-

inkuiri, selama inkuiri, dan pos-inkuiri. Model pembelajaran inkuiri terbimbing ini akan 

dipadukan dengan konsep Tri Pramana. Tri Pramana merupakan tiga cara untuk 

memperoleh pengetahuan yang terdiri dari sabda pramana, pratyaksa pramana, dan 

anumana pramana. Dengan demikian, maka proses pembelajaran akan berjalan lebih 

optimal karena tidak hanya menggunakan satu cara untuk membelajarkan siswa. Konsep 
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Tri Pramana ini dapat dijadikan suatu siklus belajar. Siklus belajar berbasis Tri Pramana 

yang dimaksud merupakan siklus belajar yang dapat dimulai dengan salah satu dari ketiga 

cara yang ada (pratyaksa pramana, sabda pramana, dan anumana pramana), kemudian 

dilanjutkan dengan cara-cara lainnya. Pada penelitian ini, siklus belajar yang akan 

digunakan adalah siklus belajar ASP (Anumana – Sabda – Pratyaksa)). Pengkhususan ini 

dikarenakan penelitian dilaksanakan pada jenjang sekolah dasar (SMA) karena siswa SMA 

perlu lebih banyak dilatih untuk mengembangkan penalaran dan memecahkan masalah 

(Subagia dan Wiratma, 2008).  

 Model pembelajaran inkuiri terbimbing berbasis konsep Tri Pramana meupakan 

suatu penggabungan antara model pembelajaran inkuiri terbimbing dan suatu konsep Tri 

Pamana yang sama-sama menganut paham konstruktivisme. Model pembelajaran inkuiri 

terbimbing memiliki tiga langkah utama, yaitu pre-inkuiri, selama inkuiri, dan pos-inkuiri 

(terdiri dari tiga sub, yaitu negosiasi makna, penerapan konsep, dan pembuatan 

kesimpulan). Sementara itu, Tri Pramana merupakan tiga cara untuk memperoleh 

pengetahuan, yang terdiri dari tiga hal, yaitu pratyaksa pramana (melalui percobaan), 

sabda pramana (melalui mendengar atau membaca), dan anumana pramana (melalui 

nalar). Berdasarkan pemaparan tersebut, maka sintak model pembelajaran inkuiri 

terbimbing berbasis konsep Tri Pramana adalah sebagai berikut (Subagia dan Wiratma, 

2008). (1) pre-inkuiri, dalam tahap ini, siswa mengamati suatu percobaan, kemudian 

memberikan jawaban sementara terhadap pertanyaan tentang percobaan tersebut. (2) 

Selama inkuiri dipadukan dengan pratyaksa pramana, pada tahap ini siswa melakukan 

eksperimen dan mencatat hasil pengamatan yang diperoleh dari hasil eksperimen atau 

demonstrasi dengan bimbingan guru. (3) pos-inkuiri yang terdiri dari (a) negosiasi makna 

yang dipadukan dengan sabda pramana, pada tahap inii siswa melakukan diskusi kelas 

terkait percobaan yang dilakukan dengan membandingkan antara percobaan yang 

dilakukan dan teori-teori yang ada. (b) penerapan konsep, pada tahap ini siswa menerapkan 

konsep-konsep yang dimilikinya untuk memecahkan permasalahan (berkaitan dengan hasil 

eksperimen dalam situasi baru) yang diberikan guru. (c) pembuatan kesimpulan yang 

dipadukan dengan anumana pramana, pada tahap ini siswa menyimpulkan hasil 

eksperimen yang telah mereka lakukan dengan panduan dari guru. Pembelajaran model 

konvensional merupakan suatu model pembelajaran yang lebih menekankan pada 

pemberian informasi dari guru kepada siswa.  
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2.5 Kerangka Berpikir 

Adapun bagan kerangka berpikir  dari penelitian yang akan dilaksakan sebagai berikut. 

 

  
MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI 

TERBIMBING BERBASIS KEARIFAN 

LOKAL BALI TRI PRAMANA 

 

LOKASI

PENELITIAN

populasi penelitian 
adalah  siswa kelas 
X Paket C Setara 
SMA PKBM 
Widya Aksara 
yang berjumlah 30

Data hasil belajar IPA siswa 
dikumpulkan dengan tes pilihan 
ganda. Data yang dikumpulkan 
dianalisis menggunakan analisis 
statistik deskriptif .

 

LUARAN berupa artikel dari 

penelitian ini nantinya akan  

dipublikasi secara ilmiah, 

baik melalui seminar ataupun 

publikasi pada jurnal ilmiah 

RENCANA  INDIKATOR dan 

KEMAJUAN yang nantinya ingin 

DICAPAI adalah: 

1. Hasil dari hasil belajar jika  

memakai Model Pembelajaran 

Inkuiri terbimbing berbasis Tri 

Pramana akan baik . 

2.  Model Pembelajaran Inkuiri 

terbimbing berbasis Tri Pramana  

akan mendapatkan  hasil  belajar 

lebih baik jika dibandingkan model 

konvensional,  

TAHAPAN MODEL 

PEMBELAJARAN INI sebagai berikut: 

(1) pre-inkuiri, siswa mengamati suatu 

percobaan, kemudian memberikan 

jawaban sementara terhadap pertanyaan 

tentang percobaan tersebut  

(2) Selama inkuiri dipadukan dengan 

pratyaksa pramana, pada tahap ini siswa 

melakukan eksperimen dan mencatat 

hasil pengamatan yang diperoleh  

(3) pos-inkuiri yang terdiri dari (a) 

negosiasi makna yang dipadukan dengan 

sabda pramana, pada tahap inii siswa 

melakukan diskusi kelas terkait 

percobaan (b) penerapan konsep, pada 

tahap ini siswa menerapkan konsep-

konsep yang dimilikinya. (c) pembuatan 

kesimpulan yang dipadukan dengan 

anumana pramana, pada tahap ini siswa 

menyimpulkan hasil eksperimen yang 

telah mereka lakukan dengan panduan 

dari guru.  
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2.6  Hipotesis Penelitian  

Hipotesis penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

  Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Berbasis Kearifan Lokal  Bali  Tri 

Pramana dapat meningkatkan Hasil Belajar IPA di pendidikan non formal, khususnya 

di kelas X Paket C PKBM Widya Aksara. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan penelitian yang dilakukan 

oleh guru didlam kelas sendirimelalui refleksi diri dengan tujuan memperbaiki 

kinerja sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat (Wardani, 

2010). Sedangkan menurut Arikunto (2010), penelitian tindakan kelas adalah 

penelitian tindakan yang dilakukan dikelas dengan tujuan 

memperbaiki/meningkatkan mutu praktik pembelajaran. Siklus ini tidak hanya 

berlangsung satu siklus tetapi beberapa kali hingga mencapai tujuan yang 

diharapkan dalam pembelajaran IPA di kelas. 

Hopkins dalam Komalasari, (2010), merumuskan penelitian tindakan kelas 

sebagai penelitian yang mengkombinasikan prosedur penelitian dengan tindakan 

subtantif, suatu tindakan yang dilakukan dengan disiplin inkuiri, atau suatu usaha 

seseorang untuk memahami apa yang terjadi, sambil terlibat dalam sebuah prosedur 

perbaikan dan perubahan. Sedangkan Suhardjono (Komalasari, 2010), mengatakan 

bahwa peneltian tindakan kelas adalah peneltian yang dilakukan oleh guru, bekerja 

sama dengan peneliti lainnya (atau dilakukan sendiri oleh guru yang bertindak 

sebagai peneliti) di kelas atau di sekolah tempat dia mengajar dengan penekanan 

pada penyempurnaan atau peningkatan proses dan praktis pembelajaran. 

Langkah-langkah penelitian tindakan kelas ini meliputi: tahap persiapan, 

diagnostik, perencanaan tindakan kelas, untuk memecahkan maslah. Prosedur 

penelitian tindakan kelas ini yakni: (1) perencanaan  (Planning), (2)   pelaksanaan 

tindakan kelas (Action), (3) Observasi (Observation) dan refleksi (reflection) 

dalam setiap siklus Hopkins (Arikunto, 2010). 

 

 

3.1 Setting Penelitian 

3.1.1 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah guru dan peserta didik kelas X Paket C 

Setara SMA PKBM Widya Aksara Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan 

jumlah  siswa 30 orang 

3.1.2 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas X Paket C Setara SMA PKBM 

Widya Aksara Tahun Pelajaran 2017/2018 

 

3.1.3 Waktu Penelitian 
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Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 

2017/2018. Waktu pelaksanaan selama tiga bulan, yaitu bulan Juli sampai 

dengan Oktober tahun 2017. 

 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah tes 

dan observasi. 

3.2.1 Tes 

Pengumpulan data dengan teknik tes untuk mengungkapkan 

keberhasilan hasil belajar siswa dengan penerapan metode demonstrasi 

dan Model Pembelaran Inkuiri Terbimbing berbasis kearifan local Bali Tri 

Pramana dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Soal yang 

digunakan untuk mengetahui ketercapaian tujuan perbaikan (hasil belajar) 

adalah tes pilihan ganda. Berdasarkan hasil analisis tes tersebut dapat 

diketahui peningkatan hasil belajar siswa. Teknik tes ini dilakukan pada 

saat siswa mengerjakan soal yang  diberikan oleh guru. 

3.2.2 Observasi 

Observasi digunakan untuk menjawab permasalahan yang diajukan 

dalam penelitian ini. Lembar observasi digunakan untuk mengamati 

kinerja guru dan aktivitas siswa saat pembelajaran dilaksanakan oleh 

pengamata (Observer). 

 

3.3 Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu 

tes formatif untuk teknik pengumpulan data kuantitatif, dan lembar panduan 

observasi untuk teknik pengumpulan data kualitatif. 

3.3.1 Tes Formatif 

Tes formatif digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa 

nilai-nilai siswa, guna mengetahui hasil belajar siswa setelah menerapkan 

metode demonstrasi di setiap siklus, pada siswa kelas X Paket C Setara 

SMA PKBM Widya Aksara. 

3.3.2 Lembar Panduan Observasi 

Instrumen ini dirancang peneliti berkolaborasi dengan guru kelas. 

Lembar observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai 

kinerja guru dan aktivitas belajar siswa selama penelitian tindakan kelas 

dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan metode demonstrasi pada 
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kelas X Paket C Setara SMA PKBM Widya Aksara. 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif dan 

kuantitatif. 

3.4.1 Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang 

menunjukkan proses yang memberikan pemaknaan secara 

kontekstual dan mendalam sesuai dengan permasalahan 

penelitian yaitu tentang aktivitas belajar siswa. Data aktivitas 

siswa diperoleh dari hasil observasi dan analisis menggunakan 

rumus: 

 

NA= (JS/SM) x 100% 

Keterangan: 

NA = Nilai  aktivitas yang dicari 

JS = Jumlah Skor yang diperoleh 

SM = Skor maksimum 

100= Bilangan tetap (Sumber: Arikunto, 2010) 

 

 

3.4.2 Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh 

dari hasil belajar siswa setiap siklusnya. Analisis kuantitatif dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

1. Nilai hasil belajar siswa dihitung dengan 

menggunakan rumus berikut (sumber : Muslich, 

2009) 

 

 

3.4.2 Ketuntasan belajar siswa secara klasikal dihitung 

dengan menggunakan rumus (Sumber: Purwanto, 

2008) 
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3.5 Prosedur Penelitian 

Di dalam penelitian ini, prosedur penelitian dilaksanakan dengan 

menggunakan siklus-siklus tindakan (daur ulang). Daur ulang dalam penelitian 

diawali dengan perencanaan (Planning), tindakan (Action), mengobservasi 

(Observation), dan melakukan refleksi (Reflection), dan seterusnya sampai 

adanya peningkatan yang diharapkan tercapai, Hopkins dalam Arikunto 

(2008:14). Prosedur pelaksanaan tindakan kelas dapat dilihat dalam bagan 

dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 3.1 Prosedur siklus penelitian, diadopsi dari Arikunto (2010:17) 

 

Secara rinci pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini meliputi langkah- 

langkah sebagai berikut: 

SIKLUS I 

Kegiatan pada siklus pertama diawali dengan pembuatan perangkat 

pembelajaran secara kolaboratif partisipatif antara guru dengan peneliti, kemudian 

rencana kegiatan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan Model Inkuiri 

Terbimbing berbasis Kearifan Lokal Bali Tri Pramana, agar efisien dan efektif guru 

perlu memperhatikan hal-hal berikut: 

a. Perencanaan 

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam tahap perencanaan oleh 

peneliti   bersama   guru   adalah   menyiapkan   perangkat    pembelajaran. 

Kemudian dilanjutkan menyiapkan instrumen tes dan non tes. Instrumen tes 

berupa soal tes unjuk kerja serta penilaiannya. Instrumen non tes  berupa 
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lembar panduan observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan kinerja guru 

dalam proses pembelajaran. 

b. Pelaksanaan 

Tahap ini adalah pelaksanaan dari perencanaan yang telah 

ditetapkan. Dalam siklus pertama ini, kegiatan awal yang dilakukan guru 

adalah memahami karakteristik siswa dan bagaimana cara belajar siswa 

dalam menerapkan Model Inkuiri Terbimbing berbasis Kearifan Lokal Bali 

Tri Pramana. 

Adapun pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan Model Inkuiri 

Terbimbing berbasis Kearifan Lokal Bali Tri Pramana yang digunakan, 

adapaun langkah-langkah sebagai berikut: 

a. pre-inkuiri, siswa mengamati suatu percobaan, kemudian memberikan 

jawaban sementara terhadap pertanyaan tentang percobaan tersebut  

b. Selama inkuiri dipadukan dengan pratyaksa pramana, pada tahap ini siswa 

melakukan eksperimen dan mencatat hasil pengamatan yang diperoleh  

c. pos-inkuiri yang terdiri dari (a) negosiasi makna yang dipadukan dengan 

sabda pramana, pada tahap inii siswa melakukan diskusi kelas terkait 

percobaan (b) penerapan konsep, pada tahap ini siswa menerapkan konsep-

konsep yang dimilikinya. (c) pembuatan kesimpulan yang dipadukan 

dengan anumana pramana, pada tahap ini siswa menyimpulkan hasil 

eksperimen yang telah mereka lakukan dengan panduan dari guru.  

 

c. Observasi dan Evaluasi 

Pengamatan atau observasi dilakukan oleh teman sejawat sebagai 

mitra kolaborator/partner kerja yang berfungsi sebagai penilai aktivitas 

belajar siswa dan kinerja guru. Kolaborator mencatat semua aktivitas yang 

dilakukan oleh guru dan siswa selama pembelajaran, yaitu mulai kegiatan 

awal hingga kegiatan akhir. Observasi terhadap kegiatan belajar dilakukan 

pada saat implementasi untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran. 

Pada akhir siklus pertama diakhiri dengan tes. Berdasarkan hasil observasi, 

catatan lapangan dan hasil tes, maka siklus berikutnya dapat dilaksanakan. 

 

d. Refleksi 

selama penelitian dilaksanakan, hasilnya dianalisis dan dikaji 

keberhasilan dan kegagalannya. Data yang diperoleh pada proses belajar 

mengajar apabila hasil analisis pada siklus I ada revisi dan kekurangan maka 
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analisis direfleksikan untuk menentukan tindakan pada siklus 2 dalam 

rangka mencapai tujuan 

 

SIKLUS II 

Pada pelaksanaan siklus II ini adalah perbaikan dari hasil refleksi yang 

telah dilakukan pada siklus I. Pelaksanaannya sebagai berikut: 

 

a. Perencanaan 

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam tahap perencanaan 

oleh peneliti bersama guru adalah menyiapkan perangkat pembelajaran. 

Kemudian dilanjutkan menyiapkan instrumen tes dan non tes. Instrumen tes 

berupa soal tes unjuk kerja serta penilaiannya. Instrumen non tes  berupa 

lembar panduan observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan kinerja guru 

dalam proses pembelajaran. 

 

b. Pelaksanaan 

Tahap ini adalah pelaksanaan dari perencanaan yang telah 

ditetapkan. Dalam siklus pertama ini, kegiatan awal yang dilakukan guru 

adalah memahami karakteristik siswa dan bagaimana cara belajar siswa 

dalam menerapkan Model Inkuiri Terbimbing berbasis Kearifan Lokal Bali 

Tri Pramana. 

Adapun pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan Model Inkuiri 

Terbimbing berbasis Kearifan Lokal Bali Tri Pramana yang digunakan, 

adapaun langkah-langkah sebagai berikut: 

a. pre-inkuiri, siswa mengamati suatu percobaan, kemudian 

memberikan jawaban sementara terhadap pertanyaan tentang 

percobaan tersebut  

b. Selama inkuiri dipadukan dengan pratyaksa pramana, pada tahap ini 

siswa melakukan eksperimen dan mencatat hasil pengamatan yang 

diperoleh  

c. pos-inkuiri yang terdiri dari (a) negosiasi makna yang dipadukan 

dengan sabda pramana, pada tahap inii siswa melakukan diskusi 

kelas terkait percobaan (b) penerapan konsep, pada tahap ini siswa 

menerapkan konsep-konsep yang dimilikinya. (c) pembuatan 

kesimpulan yang dipadukan dengan anumana pramana, pada tahap 
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ini siswa menyimpulkan hasil eksperimen yang telah mereka 

lakukan dengan panduan dari guru.  

 

c. Observasi dan Evaluasi 

Pengamatan atau observasi dilakukan oleh teman sejawat sebagai 

mitra kolaborator/partner kerja yang berfungsi sebagai penilai aktivitas 

belajar siswa dan kinerja guru. Kolaborator mencatat semua aktivitas yang 

dilakukan oleh guru dan siswa selama pembelajaran, yaitu mulai kegiatan 

awal hingga kegiatan akhir. Observasi terhadap kegiatan belajar dilakukan 

pada saat implementasi untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran. 

Pada akhir siklus pertama diakhiri dengan tes. Berdasarkan hasil observasi, 

catatan lapangan dan hasil tes, maka siklus berikutnya dapat dilaksanakan. 

 

d. Refleksi 

selama penelitian dilaksanakan, hasilnya dianalisis dan dikaji 

keberhasilan dan kegagalannya. Data yang diperoleh pada proses belajar 

mengajar apabila hasil analisis pada siklus I ada revisi dan kekurangan maka 

analisis direfleksikan untuk menentukan tindakan pada siklus 2 dalam 

rangka mencapai tujuan. 
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3.6 Indikator Keberhasilan 

Pembelajaran dalam menerapkan metode demonstrasi dalam penelitian ini 

dikatakan berhasil apabila adanya peningkatan aktivitas siswa dalam setiap 

pembelajaran dari siklus 1 sampai siklus II dan mencapai ≥ 65%. Serta peningkatan 

hasil belajar siswa dalam setiap pembelajaran dari siklus 1 sampai siklus II 

mencapai nilai ≥ 65. Adapaun kriteria indikator keberhasilan aktivitas dan 

indikator keberhasilan belajar siswa adalah sebagai berikut: 

3.6.1 Indikator Keberhasilan Aktivitas 

< 50% = Kurang Sekali 

50%-55% = Kurang 

56%-65% = Cukup 

66%-75% = Baik 

> 75% = Baik sekali 

 

3.6.2 Indikator Keberhasilan belajar, nilai: 

< 50% = Kurang Sekali 

50%-55% = Kurang 

56%-65% = Cukup 

66%-75% = Baik 

> 75% = Baik sekali 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil 

Hasil Berdasarkan analisis data penelitian tindakan kelas pada siklus I, hasil belajar 

IPA siswa sebesar 77,6%. Setelah dikonversikan pada pedoman PAP skala 5, persentase 

tersebut berada pada kriteria cukup. Setelah diadakan perbaikan pada siklus II, terjadi 

peningkatan persentase rata-rata hasil belajar IPA siswa menjadi 89,8%. Setelah dikonversikan 

pada pedoman PAP skala 5, nilai tersebut berada pada kriteria tinggi. Ini menunjukkan bahwa 

terjadi peningkatan sebesar 12,2% dari siklus I ke siklus II. Dalam Perencanaan siklus I ada 

beberapa hal yang dipersiapkan sebelum melaksanakan penelitian tindakan kelas pada siklus 

I, yaitu (1) menyiapkan bahan ajar IPA yang dipelajari dan dibahas, (2) membuat RPP yang 

sesuai dengan pokok bahasan yang diajarkan serta sesuai dengan langkah-langkah model siklus 

belajar berbasis Tri Pramana, (3) menyiapkan materi pelajaran dari beberapa sumber, (4) 

menyiapkan lembar kerja siswa (LKS) sesuai dengan materi yang dipelajari, dan (5) menyusun 

perangkat tes evaluasi belajar. Pokok bahasan yang dipelajari pada siklus I adalah Daur Air. 

Banyak subjek dalam penelitian adalah 17 siswa. Siklus I dilaksanakan selama tiga kali 

pertemuan, yaitu dua kali pertemuan untuk pelaksanaan tindakan dan satu kali pertemuan 

untuk melaksanakan tes hasil belajar IPA.  Penelitian pada pertemuan pertama dilaksanakan 

pada tanggal 15 Juli 2017, pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2017, dan tes 

hasil belajar IPA dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2017. Kegiatan observasi dilaksanakan 

selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Dalam kegiatan observasi, dilaksanakan 

pengamatan terhadap proses kegiatan belajar mengajar. Hasil pengamatan dituangkan dalam 

bantuk catatan-catatan kecil mengenai proses belajar mengajar dikelas dengan menggunakan 

lembar observasi (terlampir) yang diisi oleh observer (guru) yang digunakan sebagai refleksi 

untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Hasil observasi yang diperoleh pada siklus I, yaitu 

(1) guru sudah memberikan apersepsi dengan baik, (2) guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dengan jelas, (3) ketika guru mengajukan pertanyaan, dari 17 orang siswa, hanya 

2 orang siswa yang mau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru, (4) langkah-langkah 

pembelajaran sudah dilaksanakan sesuai dengan RPP dan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai, (5) media yang digunakan kurang bervariasi, (6) belum ada pemberian reward dari 

guru kepada siswa yang mau menjawab pertanyaan, (7) dalam memilih kelompok siswa masih 

membeda-bedakan temannya, (8) saat kegiatan diskusi, dalam 1 kelompok siswa, hanya 1 



 

30 
 

sampai 2 orang yang terlihat tekun mengerjakan tugas, sementara siswa yang lain hanya 

mengandalkan temannya untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Berdasarkan hasil 

observasi dan evaluasi selama pemberian tindakan pada siklus I, terdapat beberapa masalah 

yang menyebabkan hasil belajar IPA siswa berada pada kategori cukup. Setelah dilakukan 

analisis dan refleksi ditemukan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Berdasarkan hasil tes pada 

siklus I, penerapan model siklus belajar berbasis Tri Pramana dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. Walaupun terjadi peningkatan, tetapi masih ada beberapa siswa yang belum mampu 

mengikuti pencapaian hasil belajar sesuai kriteria yang ditargetkan. Berdasarkan hasil 

observasi/evaluasi dan hasil diskusi dengan guru IPA selama tindakan di siklus I, ditemukan 

beberapa kendala dalam proses pembelajaran. Kendala tersebut dapat dijelaskan secara rinci, 

yaitu: (1) Siswa belum dapat mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model 

siklus belajar berbasis Tri Pramana secara maksimal. Hal tersebut terjadi karena kebiasaan 

siswa yang hanya menjadi pendengar dan pencatat selama kegiatan pembelajaran. (2) Dari 20 

orang siswa, hanya 5 orang siswa yang mau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. 

(3) Siswa masih membeda-bedakan temannya dalam memilih kelompok sehingga banyak 

waktu terbuang. (4) Dalam kegiatan diskusi, kebanyakan siswa masih kurang aktif.  

Hal ini terlihat dari dalam 1 kelompok siswa, hanya 1 sampai 2 orang yang terlihat 

tekun mengerjakan tugas, sementara siswa yang lain hanya mengandalkan temannya untuk 

mengerjakan tugas yang diberikan. (5) Belum ada pemberian reward kepada siswa yang mau 

menjawab pertanyaan yang diajukan guru. (6) Media yang digunakan kurang bervariasi. 

Bertolak dari kendala-kendala yang dihadapi pada siklus I, maka perbaikan tindakan yang 

dilakukan adalah: (1) Menjelaskan langkah-langkah atau petunjuk yang belum dipahami siswa 

dalam penerapan siklus belajar berbasi Tri Pramana, sehingga kegiatan siswa menjadi lebih 

aktif. (2) Guru memberikan kesempatan menjawab kepada siswa dengan menunjuk nomor urut 

siswa. (3) Kelompok ditentukan oleh guru dan guru memberikan arahan kepada siswa untuk 

tidak membeda-bedakan teman dalam memilih anggota kelompok, agar tidak menghabiskan 

banyak waktu. (4) Guru mendekati dan memberikan perhatian pada setiap kelompok agar bisa 

bekerja bersama dalam berdiskusi dan memberikan motivasi kepada siswa yang kurang aktif. 

(5) Guru memberikanreward non verbal, berupa tepuk tangan atau hadiah, kepada siswa yang 

mau menjawab pertanyaan. (6) Guru memvariasikan media agar media yang digunakan tidak 

hanya media gambar, tetapi juga menggunakan media video atau audio. Berdasarkan hasil 

refleksi terhadap pelaksanaan siklus I, disusun rancangan tindakan siklus II. Pelaksanaan siklus 

II ini didasarkan atas adanya kelemahan kelemahan pada siklus I. Oleh karena itu, adanya 
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perbaikan pada siklus II dilakukan untuk mengupayakan peningkatan hasil belajar IPA siswa 

kelas X PAKET C PKBM WIDYA AKSARA. Ada beberapa hal yang dipersiapkan sebelum 

melaksanakan penelitian tindakan kelas pada siklus II, yaitu: (1) menyiapkan bahan ajar IPA 

yang dipelajari dan dibahas, (2) membuat RPP yang sesuai dengan pokok bahasan yang 

diajarkan serta sesuai dengan langkah-langkah model siklus belajar berbasis Tri Pramana, (3) 

menyiapkan materi pelajaran dari beberapa sumber, (4) menyiapkan lembar kerja siswa (LKS) 

sesuai dengan materi yang dipelajari, (5) menyususun perangkat tes evaluasi belajar. Pokok 

bahasan yang dipelajari pada siklus II adalah mengenai peristiwa alam di Indonesia dan 

kegiatan manusia yang mempengaruhi muka bumi. Siklus II dilaksanakan selama tiga kali 

pertemuan, yaitu dua kali pertemuan untuk pelaksanaan tindakan dan satu kali pertemuan 

untuk melaksanakan tes hasil belajar IPA. Penelitian pada pertemuan pertama dilaksanakan 

pada tanggal 27 Juli 2015, pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2015, dan tes 

hasil belajar IPA dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2015. Kegiatan observasi dilaksanakan 

selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Dalam kegiatan observasi dilaksanakan 

pengamatan terhadap proses kegiatan belajar mengajar dengan membuat catatancatatan kecil 

mengenai proses belajar mengajar di kelas menggunakan lembar observasi yang diisi oleh 

observer (guru) yang digunakan sebagai refleksi untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. 

Adapun pemaparan hasil observasi yang diperoleh pada siklus II, yaitu: (1) guru sudah 

memberikan apersepsi dengan baik, (2) guru menyampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas, 

(3) siswa sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini terlihat ketika guru 

mengajukan pertanyaan, 9 orang dari 17 orang siswa siswa mau menjawab pertanyaan yang 

diajukan oleh guru, (4) langkah-langkah pembelajaran sudah dilaksanakan sesuai dengan RPP 

dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, (5) media yang digunakan sudah divariasikan 

dengan menggunakan LCD projector, (6) guru sudah memberikan reward berupa tepuk tangan 

dan pemberian hadiah kepada siswa yang mau menjawab pertanyaan, (7) dalam memilih 

kelompok siswa tidak lagi membeda-bedakan temannya karena kelompok langsung ditentukan 

oleh guru, (8) saat kegiatan diskusi, semua siswa terlihat tekun dalam mengerjakan tugas yang 

diberikan. Melalui perbaikan proses pembelajaran dan pelaksanaan tindakan siklus I maka 

pada pelaksanaan siklus II telah mengalami peningkatan proses pembelajaran yang 

diperlihatkan melalui peningkatan hasil belajar siswa. Temuan temuan yang diperoleh selama 

tindakan pelaksanaan siklus II adalah sebagai berikut. (1) Secara umum, proses pembelajaran 

telah dapat berjalan sesuai dengan rancangan pembelajaran yang direncanakan sehingga hasil 

belajar yang diharapkan dapat tercapai dan berjalan optimal. (2) Kondisi pembelajaran pada 
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siklus II tampak lebih kondusif, hal ini dikarenakan siswa sudah dapat beradaptasi dengan 

proses pembelajaran model siklus belajar berbasis Tri Pramana dan guru sudah memvariasikan 

media yang digunakan. (3) Siswa tidak lagi membedabedakan teman dan membuang banyak 

waktu dalam memilih kelompok karena kelompok langsung ditentukan oleh guru. (4) Dari 17 

orang siswa, 9 orang siswa sudah sudah berani dan antusias dalam menjawab pertanyaan yang 

diberikan guru tanpa menunjuk nomor urut siswa. (5) Dalam berdiskusi dan menyampaikan 

hasil diskusi, masing-masing anggota kelompok sudah mampu bekerja sama dengan baik dan 

guru memberikan reward berupa tepuk tangan kepada siswa yang aktif. (6) Tes hasil akhir 

siklus II menunjukkan hasil belajar siswa sudah mencapai kriteria keberhasilan yang 

ditetapkan. Dari pelaksanaan tindakan yang telah dilakukan dengan menggunakan model 

siklus belajar berbasis Tri Pramana maka hasil belajar IPA siswa di PKBM WIDYA 

AKSARA, Kecamatan Banjar dapat dilihat pata tabel 2 berikut ini. 

Tabel 2. Hasil Penelitian Pada Siklus I dan Siklus II 

Tahap Persentase Nilai Hasil Belajar IPA Kategori  

Siklus I 77,6 % Cukup 

Siklus II 89,8 % Tinggi 

 

 Hasil analisis terhadap hasil belajar IPA siswa dengan metode tes pada siklus I dan II 

ditampilkan dalam grafik. Grafik hasil analisis hasil belajar IPA siswa dengan metode tes pada 

siklus I dan II adalah sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Rekapitulasi Hasil Analisis Hasil Belajar IPA Siswa Pada Siklus I Dan II   

 Berdasarkan refleksi dari siklus II, penerapan model siklus belajar berbasis Tri 

Pramana dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas X PKBM WIDYA AKSARA. Hai 
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ini berarti hasil belajar IPA telah memenuhi kriteria keberhasilan yang ditetapkan sebelumnya, 

sehingga penelitian dihentikan.  

 

Pembahasan  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model inkuiri terbimbing berbasis Tri 

Pramana dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas X PKBM WIDYA AKSARA. 

Hasil belajar siswa setelah diadakan tindakan siklus I dan siklus II mengalami peningkatan. 

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari siklus I, persentase rata-rata hasil belajar 

IPA siswa mencapai 77,6%. Bila dikonversikan berdasarkan PAP skala 5, maka hasil belajar 

yang diperoleh pada siklus I dapat dikategorikan cukup. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis 

data siklus II, diperoleh persentase sebesar 89,8%. Jika dikonvesikan ke PAP, maka angka 

tersebut masuk dalam kategori tinggi. Berdasarkan data di atas, ada peningkatan hasil belajar 

IPA siswa dari siklus I ke siklus II. Peningkatan hasil belajar IPA siswa disebabkan oleh 

beberapa faktor. Pertama, penerapan model siklus belajar PratyaksaSabda-Anumana Pramana 

(PSA) yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Penerapan model siklus belajar berbasis Tri 

Pramana yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur sangat berperan penting meningkatkan 

hasil belajar IPA siswa. Penerapan model siklus belajar berbasis Tri Pramana (PSA) pada tahap 

Pratyaksa (pengamatan langsung), membuat siswa berminat mengikuti proses pembelajaran 

karena siswa dapat memanipulasi benda konkrit dengan menggunakan panca inderanya. 

Selanjutnya, dalam proses pembelajaran memungkinkan siswa menemukan sendiri konsep-

konsep yang dipelajari (Sabda).  

Pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan tersebut dihubungkan dengan pengetahuan 

yang telah didokumentasikan dalam berbagai bahan pustaka tanpa harus selalu tergantung pada 

guru. Proses ini akan menghasilkan internalisasi dan retensi konsep yang lebih kuat setelah 

fakta-fakta yang diperoleh dicocokkan dengan sumber belajar (Anumana). Siswa menjadi lebih 

tertantang untuk belajar dan berusaha menyelesaikan semua permasalahan IPA yang ditemui, 

sehingga pengetahuan yang diperoleh akan lebih bermakna bagi siswa. Penggunaan siklus 

belajar PSA akan membuat siswa lebih memahami keterpaduan antara konsep praktis dan 

teoritis. Proses pembelajaran ini akan membuat pemahaman siswa terhadap suatu materi akan 

lebih mendalam dan diingat lebih lama, sehingga hasil belajar mereka meningkat. Hal tersebut 

sejalan dengan pendapat Subagia dan Wiratma (2007) yang menyatakan bahwa pemilihan 
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siklus belajar PSA dapat meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir kritis dalam proses 

pembelajaran, sehingga pemahaman siswa menjadi lebih baik. Lebih lanjut, penerapan model 

siklus belajar berbasis Tri Pramana juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengikuti pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif menyebabkan kegiatan belajar menjadi lebih 

baik dan menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Jika 

siswa sudah aktif maka mereka akan merasa senang dengan kegiatan belajar yang terjadi, 

sehingga belajar menjadi bermakna.  

Pernyataan di atas didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Subagia dan 

Wiratma (2008), yang menemukan bahwa penerapan model siklus belajar PSA dalam 

pembelajaran sains di Pendidikan non formal mampu mendorong siswa untuk aktif dan kreatif 

dalam belajar, serta menumbuh kembangkan suasana belajar yang menyenangkan. 

Selanjutnya, faktor kedua adalah guru memberikan kesempatan menjawab kepada siswa 

dengan menunjuk nomor urut siswa ketika siswa kurang berminat untuk menjawab pertanyaan 

yang diajukan guru maupun pertanyaan yang datang dari siswa. Dengan menunjuk nomor urut 

siswa, siswa akan mengeluarkan pendapat dari pengetahuan yang didapat dari menemukan 

sendiri konsep-konsep yang dipelajari. Melalui menunjuk nomor urut siswa, diharapkan minat 

belajar dari siswa meningkat. Adanya minat yang tinggi akan menumbuhkan motivasi pada 

diri siswa. Rasa senang mengikuti proses pembelajaran membuat siswa termotivasi dalam 

belajar. Hal ini sesuai dengan konsep motivasi yang diungkapkan oleh Uno (2008:27), bahwa 

“tingkah laku seseorang yang merasa senang terhadap sesuatu, apabila ia menyenangi kegiatan 

itu, maka termotivasi untuk melakukan kegiatan tersebut”. Motivasi dari dalam diri siswa 

merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh masing-masing siswa. Hal tersebut 

sejalan dengan Uno (2008) bahwa semakin tinggi motivasi siswa dalam belajar, maka hasil 

belajar siswa juga akan semakin tinggi. Ketiga, penggunaan media pembelajaran sebagai 

sarana memanipulasi benda konkrit pada tahap Pratyaksa sangat mempengaruhi peningkatan 

hasil belajar IPA siswa. Media pembelajaran dapat mempermudah siswa memahami materi 

pembelajaran. Belajar menggunakan media pembelajaran dapat menimbulkan kesan 

menyenangkan bagi siswa. Kemudahan dan kesan ini menyebabkan siswa menjadi termotivasi 

untuk belajar, sehingga siswa dapat berperan aktif selama kegiatan pembelajaran. Dengan 

demikian, media pembelajaran dapat membantu siswa memahami pembelajaran dengan 

mudah, dapat mengaktifkan siswa dalam pembelajaran, dan dapat memotivasi siswa sehingga 

memiliki kegairahan untuk belajar. Pendapat ini sejalan dengan Sadiman (2005) yang 

menyatakan bahwa media pembelajaran memiliki kegunaan, yaitu: (1) memperjelas penyajian 
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pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis; (2) mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya 

indera; (3) penggunaan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap 

pasif anak didik. Dalam hal ini media pembelajaran berguna untuk menimbulkan kegairahan 

belajar, memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan 

dan kenyataan, memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan 

minatnya. Faktor terakhir adalah pemberian penghargaan (reward). Pemberian penghargaan 

kepada siswa dapat memotivasi siswa untuk lebih aktif selama pembelajaran. Penghargaan 

yang diberikan dapat berupa tepuk tangan, pujian, ataupun pemberian hadiah. Reward 

digunakan sebagai bentuk motivasi atau sebuah penghargaan untuk hasil atau prestasi yang 

baik. Dalam kegiatan belajar mengajar, reward dapat mendorong siswa meningkatkan 

usahanya dalam kegiatan belajar dan dapat meningkatkan hasil belajarnya. Hal tersebut sejalan 

dengan pendapat Hurlock (1978:86) bahwa “penerapan reward di bangku pendidikan dasar 

adalah bentuk motivasi yang berorientasi pada keberhasilan belajar atau prestasi anak”. 

Keberhasilan penelitian ini didukung pula oleh beberapa penelitian yang relevan.  

Penelitian yang mendukung adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Ariestini (2012) 

mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar IPA antara kelompok 

siswa yang dibelajarkan menggunakan model siklus belajar berdasarkan konsep Tri Pramana 

dan kelompok siswa yang mengikuti proses pembelajaran konvensional pada siswa kelas IV 

semester II X Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng. Skor rata-rata untuk kelompok 

eksperimen adalah 15,9 dan skor rata-rata kelompok kontrol adalah 11,9. Hal ini berarti, skor 

rata-rata kelompok eksperimen lebih besar dibandingkan kelompok kontrol. Penelitian lain 

yang juga mendukung adalah penelitian yang dilakukan Utama (2013) mengungkapkan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan pada keterampilan berpikir kritis antara kelompok siswa 

yang dibelajarkan dengan model siklus belajar berbasis Tri Pramana dengan kelompok siswa 

yang dibelajarkan dengan pengajaran langsung, dengan thit> ttab (thit = 5,51 > ttab = 2,00). 

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini dikatakan telah berhasil karena kriteria yang 

ditetapkan sebelumnya telah terpenuhi.  

Jadi, dapat diinterpretasikan bahwa penerapan model siklus belajar berbasis Tri Pramana 

dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas X PKBM WIDYA AKSARA, Kecamatan 

Banjar, Kabupaten Buleleng tahun pelajaran 2017/2018  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan di kelas X PKBM WIDYA 

AKSARA, penerapan model inkuiri terbimbing berbasis Tri Pramana dapat meningkatkan 

hasil belajar IPA siswa kelas kelas X PKBM WIDYA AKSARA, Kecamatan Banjar, 

Kabupaten Buleleng tahun pelajaran 2017/2018. Pada siklus I, ratarata hasil belajar IPA siswa 

adalah 77,3 persentase rata-rata adalah 77,6% dengan predikat cukup. Pada siklus II, terjadi 

peningkatan rata-rata hasil belajar menjadi 89,5 dengan persentase rata-rata 89,8% (predikat 

tinggi). Selisih peningkatan hasil belajar pada siklus I dan siklus II adalah 12,2%.  

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian tindakan ini, yaitu: (1) 

siswa-siswi kelas X PKBM WIDYA AKSARA, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng tahun 

pelajaran 2017/2018  supaya lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran sehingga dapat 

memperoleh hasil belajar yang memuaskan, (2) guru yang mengajar di kelas kelas X PKBM 

WIDYA AKSARA, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng tahun pelajaran 2017/2018  agar 

dapat melanjutkan menerapkan model siklus belajar berbasis Tri Pramana sebagai suatu 

alternatif dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa, (3) bagi kepala sekolah, sosialisasi 

penggunaan model inkuiri berbasis Tri Pramana sangat diperlukan guna meningkatkan hasil 

belajar siswa.   
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LAMPIRAN DATA HASIL PENELITIAN SAMPAI SIKLUS I dan II 

NO 
NAMA PESERTA DIDIK 

(PD) 

PERKEMBANGAN 

Hail Belajar 

IPA PD Pra 

Penelitian 

Hasil Belajar  

IPA PD 

Penelitian Siklus I 

Hasil Belajar  

IPA PD 

Penelitian Siklus 

I 

1 Ni Komang Ardini 50 70 80 

2 Ni Ketut Artini 60 80 85 

3 Ni Kadek Anita Dewi 55 75 80 

4 Desak Putu Mahayoni 40 60 75 

5 I Komang Astia Budiasa 50 70 80 

6 I Kadek Tedi Ardinata 70 90 95 

7 I Komang Usala Darma 75 95 97 

8 Ni Nyoman Aprilyani 60 80 80 

9 I Ketut Riko Mahendra 50 70 75 

10 I Putu Karisma Yasa 35 55 65 

11 Ni Luh Juni Pradyani 60 80 85 

12 I Putu Jodi Candra 75 95 95 

13 I Putu Nova Pradnyana 60 80 85 

14 Gede Haristana 60 80 80 

15 Ni Wayan Sinta Dewi 35 55 75 

16 I Komang Dedi Gunawan 35 55 70 

17 I Putu Ngurah Adi Putra 40 60 65 

18 Made Priskila Yayuk  70 90 90 

19 Komang Rusmilawati 60 80 82 

20 Ni Komang Riantini 60 80 85 

21 I Ketut Suartika 60 80 80 

22 I Kadek Yoga Suastama 65 85 85 

23 I Ketut Budi Artana 65 85 85 

24 Ni Luh Arintini 70 90 95 

25 Ni Putu Elmila Tamira 45 80 84 

26 Ni Komang Riantini 50 70 75 

27 Ni Kadek Meriani 50 70 72 

28 Ni Komang Juliarsih 45 65 70 

29 Ni Putu Indah Puspita Sari 60 80 85 

30 I ketut Dodi Prantika 45 65 80 

 RATA-RATA 55,2 77,6 89,8 

Terjadi peningkatan  dari rata-rata hasil belajar sebesar 55,2 menjadi 89,8 (diatas KKM diatas 

persentase kriteria keberhasilan belajar), hal ini menegaskan bahwa PTK ini sementara sudah mampu 

meningkatkan hasil belajar peserta didik 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto bersama Peserta  Didik (PD) Paket C setara SMA penddikan Non Formal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre-inkuiri,  PD mengamati suatu percobaan, 

kemudian memberikan jawaban sementara 

terhadap pertanyaan tentang percobaan tersebut  

Selama inkuiri dipadukan dengan pratyaksa 

pramana, pada tahap ini PD melakukan 

eksperimen dan mencatat hasil pengamatan 

yang diperoleh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pos-inkuiri yang terdiri dari (a) negosiasi 

makna yang dipadukan dengan sabda pramana, 

pada tahap inii PD melakukan diskusi kelas 

terkait percobaan 

 

 

 

 (b) Penerapan konsep, pada tahap ini PD 

menerapkan konsep-konsep yang dimilikinya 

dengan menjawab LKS yang diberikan. 
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(c) pembuatan kesimpulan yang dipadukan 

dengan anumana pramana, pada tahap ini PD 

menyimpulkan hasil eksperimen yang telah 

mereka lakukan dengan panduan dari guru.  

 

Ketua Kelompok Presentasi menyampaikan apa 

yang sudah dibahas pada dikusi kelompok 
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