SEAQIS Research Grants 2017

UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA
PADA MATERI KELANGSUNGAN HIDUP MAKHLUKHIDUP
MELALUI PEMBUATAN CERITA BERGAMBAR
DENGAN PEMBELAJARAN IPA BERBASIS INKUIRI
DI KELAS IX SMP NEGERI 36 BANDUNG
Penelitian Tindakan Kelas

Oleh :
Ketua Peneliti
NURHAYATI, S.Pd
NIP 198206182009022001
Anggota Peneliti
Dra. Hj. KOKOM KOMARIAH, M.M.
NIP 196707062008012011

SMP NEGERI 36 BANDUNG
2017

i

LEMBAR PENGESAHAN
1. JUDUL PTK

: UPAYA

MENINGKATKAN
HASIL
BELAJAR SISWA PADA MATERI
KELANGSUNGAN HIDUP MAKHLUK
HIDUP MELALUI PEMBUATAN CERITA
BERGAMBAR
DENGAN
PEMBELAJARAN
IPA
BERBASIS
INKUIRI DI KELAS IX SMP NEGERI 36
BANDUNG

2. IDENTITAS PENELITI :
Ketua Peneliti

: Nurhayati, S.Pd

NIP

: 19820618 200902 2001

Pangkat / Golongan

: Penata Muda Tingkat I/ III b

Penugasan

: Dinas Pendidikan Kota Bandung

Nama Institusi

: SMP Negeri 36 Bandung

Alamat Institusi

: Jl. Caringin

Nomor Telp Institusi

: (022) 6078507

Tempat Penelitian

: SMP Negeri 36 Bandung dan Kebun
Binatang Taman Sari Bandung

Mengesahkan

Bandung, 3 November 2017

Kepala Sekolah

Ketua Peneliti

Hj. Suprapti, S.Pd
NIP 196406181987032003

Nurhayati, S.Pd
NIP 198206182009022001

ii

ABSTRAK

UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA
PADA MATERI KELANGSUNGAN HIDUP MAKHLUK HIDUP
MELALUI PEMBUATAN CERITA BERGAMBAR
DENGAN PEMBELAJARAN IPA BERBASIS INKUIRI
DI KELAS IX SMPN 36 BANDUNG

Nurhayati, S.Pd dan Dra. Hj. Kokom Komariah, M.M.
SMP Negeri 36 Bandung – Jl. Caringin

E-mail : nurhayatic3ria@gmail.com
Penelitian tindakan kelas ini merupakan upaya membantu mengatasi
kesulitan siswa kelas IX B dalam memahami materi Kelangsungan Hidup
Makhluk Hidup. Tindakan yang dilakukan yaitu melalui pembuatan cerita
bergambar dengan pembelajaran IPA berbasis inkuiri. Penelitian dilatarbelakangi
keprihatinan peneliti terhadap rendahnya kemampuan siswa pada materi
sebelumnya dan pada tahun sebelumnya. Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus
yaitu siklus pertama dan siklus kedua. Pada tiap siklus terdapat tindakan utama
meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Data
yang dikumpulkan terdiri dari keaktifan siswa saat melaksanakan kegiatan
pembelajaran di kelas melalui pengamatan yang terdapat dalam Lembar
Observasi, hasil tes tertulis di setiap akhir siklus dan respon siswa yang terdapat
dalam angket. Untuk menjamin validitas, maka dilakukan validasi oleh rekan
sejawat yang memiliki kompetensi. Hasil penelitian pada siklus I yaitu perolehan
nilai siswa mencapai rata – rata 75,47 dengan presentasi ketuntasan 64,71%,
respon siswa memperlihatkan partisipasi dari seluruh siswa. Meskipun terdapat
peningkatan proses pembelajaran, namun belum memenuhi indikator kinerja.
Perbaikan meliputi perubahan metode pengamatan dan lebih aktif mendorong
siswa untuk bertanya. Adapun hasil penelitian pada siklus II perolehan rata – rata
nilai 78,03 dan presentase ketuntasan belajar 79,41%, aktivitas siswa saat
pembelajaran pun dalam kategori baik dan respon siswa positif dalam
pembelajaran. Hal ini sesuai dengan indikator kinerja dan hipotesis diterima.
(perlakuan mampu meningkatkan hasil belajar siswa)
Kata Kunci: Cerita bergambar, Pembelajaran Berbasis Inkuiri, Materi
Kelangsungan Hidup Makhluk Hidup
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BAB I
PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang
Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan salah satu cara yang
ditempuh untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
secara aktif peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan
negara. (Sisdiknas, 2003). Berdasarkan Tujuan Pendidikan Nasional, potensi
peserta didik diharapkan agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan pendidikan
yang dilaksanakan di setiap jenjang pendidikan adalah penguasaan peserta didik
yang diperlihatkan dengan hasil belajar peserta didik . Hasil belajar adalah tingkat
penguasaan yang dicapai oleh peserta didik

dalam mengikuti proses belajar

mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan. Hasil belajar yang
perlu dikuasai oleh peserta didik meliputi tiga ranah/ kompetensi yaitu
pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotor).

Hasil

belajar peserta didik yang maksimal akan dapat diraih melalui partisipasi aktif
dari seluruh peserta didik selama mengikuti kegiatan pembelajaran.
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Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang dilakukan di sekolah
umumnya masih didominasi oleh pembelajaran dengan menggunakan metode –
metode ceramah yang terpusat pada guru (teacher centered). Hal ini menjadikan
pembelajaran sains lebih berorientasi pada produk bukan pada proses untuk
menghasilkan produk. Guru kurang membangun pengalaman belajar peserta didik
karena beranggapan bahwa peserta didik akan belajar lebih efisien dengan cara
penyajian yang diorganisasikan oleh guru. Kenyataan ini menyebabkan peserta
didik kurang aktif dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar untuk
menemukan konsep secara ilmiah. Hal ini berkorelasi pada rendahnya hasil belajar
peserta didik. Idealnya pembelajaran IPA yang dikembangkan saat ini adalah
pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (student centered), dimana guru
hanya berperan sebagai fasilitator

dan motivator dalam pembelajaran yang

mengedepankan pada konsep PAIKEM yaitu pembelajaran yang aktif, inovatif,
kreatif, efektif dan menyenangkan dengan menggunakan variasi metode, variasi
media dan model pembelajaran yang dapat mendukung ketercapaian proses
pembelajaran.
Pembelajaran IPA

pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)

memberikan landasan melalui pengalaman dan prosesnya untuk mempelajari IPA
di tingkat yang lebih tinggi dan menekankan pada penerapannya dalam kehidupan
sehari – hari. Pembelajaran IPA di SMP merupakan keterpaduan dari tiga disiplin
ilmu yaitu Biologi, Fisika, dan Kimia sehingga mata pelajaran IPA yang dipelajari
merupakan IPA terpadu.

Dalam mempelajari IPA, seluruh peserta didik

diharapkan memiliki kemampuan untuk mengembangkan keterampilan proses
2

sains yang melibatkan seluruh panca indera melalui pengamatan untuk
memperoleh suatu konsep, prinsip, ataupun teori dan kemampuan berpikir logis,
objektif

melalui

teknik

mencatat

dan

menghitung

yang

baik

dalam

menginterpertasikan suatu data dengan harapan peserta didik dapat dilatih untuk
memiliki kemampuan akan literasi sains yang tinggi.
Sekolah Menengah Negeri 36 Bandung merupakan salah satu lembaga
pendidikan formal yang mempunyai permasalahan mengenai rendahnya hasil
belajar peserta didik

dalam mata pelajaran IPA. Hal ini dapat terlihat dari

banyaknya peserta didik

yang harus mengikuti kegitan remedial pada materi

Kelangsungan Hidup Makhluk Hidup karena belum mencapai Kriteria Ketuntasan
Belajar Minimal (KKM). Bertolak dari permasalahan tersebut, maka guru perlu
mengembangkan suatu proses pembelajaran yang dapat meningkatkan penguasaan
materi peserta didik dengan melibatkan lebih banyak peran aktif dari peserta didik
dan mengoptimalkan peran seluruh komponen yang menunjang keberhasilan
proses pembelajaran. Dari sekian banyak komponen yang mempengaruhi proses
pembelajaran, guru merupakan salah satu komponen yang sangat berperan. Dalam
perannya sebagai tenaga pengajar, guru dituntut untuk memiliki kemampuan
dalam menciptakan kondisi belajar yang kondusif. Kondisi ini akan tercapai
ketika seorang guru dapat menyampaikan materi pelajaran dan membelajarkan
peserta didik dengan baik. Oleh karena itu pernilihan model, strategi dan metode
pembelajaran yang tepat merupakan hal yang harus diperhatikan. Hal ini didasari
bahwa ketepatan guru dalam memilih model dan metode pembelajaran akan
berpengaruh terhadap keberhasilan dan hasil belajar peserta didik , karena model,
3

strategi

dan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru berpengaruh

terhadap kualitas pembelajaran yang dilakukannya.
Salah satu kegiatan pembelajaran

yang dapat meningkatkan aktivitas

peserta didik dalam belajar adalah melalui model ataupun strategi pembelajaran
yang melibatkan peserta didik untuk menemukan konsep sains melalui kegiatan
pengamatan langsung, mengumpulkan data berdasarkan hasil pengamatan dan
dapat menginterferensikan hasil pengamatan menjadi suatu konsep sains. Salah
satu pembelajaran yang dapat melibatkan partisipasi aktif dari peserta didik dalam
kegiatan pembelajaran yaitu melalui pembelajaran berbasis inkuiri. Pembelajaran
berbasis inkuiri menekankan pada pembelajaran yang mengutamakan proses
penemuan dalam kegiatan pembelajarannya untuk memperoleh pengetahuan yang
meliputi beberapa tahapan yaitu tahap orientasi, tahap merumuskan masalah, tahap
merumuskan hipotesis, tahap menguji hipotesis dan tahap merumuskan
kesimpulan.
Berdasarkan hal tersebut, penulis berkeinginan melakukan suatu penelitian
yang berbentuk Penelitian Tindakan Kelas dengan judul “Upaya Meningkatkan
Hasil Belajar Peserta didik Pada Materi Kelangsungan Hidup Makhluk Hidup
Melalui Pembuatan Cerita Bergambar dengan Pembelajaran IPA Berbasis Inkuiri
di Kelas IX SMP Negeri 36 Bandung.”
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B. Rumusan Masalah
Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut. ” Apakah pembelajaran IPA melalui pembuatan cerita bergambar dengan
pembelajaran berbasis inkuiri di Kelas IX SMP Negeri 36 Bandung dapat
meningkatkan hasil belajar peserta didik

pada materi Kelangsungan Hidup

Makhluk Hidup?”
Masalah di atas akan diuraikan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai
berikut.
1. Bagaimanakah hasil belajar peserta didik terhadap pembelajaran IPA melalui
pembuatan cerita bergambar dengan pembelajaran berbasis inkuiri di kelas IX
SMP Negeri 36 Bandung pada materi Kelangsungan

Hidup Makhluk

Hidup?”
2. Bagaimanakah aktivitas peserta didik terhadap pembelajaran IPA melalui
pembuatan cerita bergambar dengan pembelajaran berbasis inkuiri di kelas IX
SMP Negeri 36 Bandung pada materi Kelangsungan

Hidup Makhluk

Hidup?”
3. Bagaimanakah tanggapan peserta didik terhadap pembelajaran IPA melalui
pembuatan cerita bergambar dengan pembelajaran berbasis inkuiri di kelas IX
SMP Negeri 36 Bandung pada materi Kelangsungan
Hidup?”
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Hidup Makhluk

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan
sebagai berikut.
a. Tujuan umum
Untuk memperoleh informasi mengenai pembelajaran IPA melalui pembuatan
cerita bergambar dengan pembelajaran berbasis inkuiri di kelas IX SMP
Negeri 36 Bandung terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik pada
materi Kelangsungan Hidup Makhluk Hidup.
b. Tujuan khusus
1. Memperoleh informasi mengenai hasil belajar peserta didik

melalui

pembuatan cerita bergambar dengan pembelajaran berbasis inkuiri di kelas
IX SMP Negeri 36 Bandung pada materi Kelangsungan Hidup Makhluk
Hidup.
2. Memperoleh informasi mengenai aktivitas peserta didik

melalui

pembuatan cerita bergambar dengan pembelajaran berbasis inkuiri di kelas
IX SMP Negeri 36 Bandung pada materi Kelangsungan Hidup Makhluk
Hidup.
3. Memperoleh informasi mengenai tanggapan peserta didik

melalui

pembuatan cerita bergambar dengan pembelajaran berbasis inkuiri Di kelas
IX SMP Negeri 36 Bandung pada materi Kelangsungan Hidup Makhluk
Hidup
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D. Manfaat Penelitian
Manfaat dari Penelitian Tindakan Kelas ini adalah sebagai berikut:
1. Bagi peserta didik
a. Meningkatkan motivasi peserta didik

dalam kegiatan pembelajaran

dengan melibatkan peran aktif seluruh peserta didik.
b. Menerapkan suatu pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman
peserta didik terhadap konsep sains.
2. Bagi Guru
a. Memperoleh pengalaman melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan
menerapkan pembelajaran berbasis inkuiri sebagai alternatif pembelajaran
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA
b.

Mengembangkan minat, motivasi dan kemampuan peserta didik terhadap
kegiatan pembelajaran IPA

c. Sebagai bahan masukan dalam menyusun strategi pembelajaran yang tepat
untuk meningkatkan hasil pembelajaran IPA.
3. Bagi sekolah
Dengan meningkatnya hasil belajar peserta didik, maka kualitas pendidikan di
lembaga pendidikan akan meningkat pula.
4. Bagi peneliti lain
Menjadi dasar dan masukan dalam pengembangan penelitian selanjutnya
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E. Batasan Istilah
Untuk menghindari kesalahan penafsiran, maka pada karya tulis penelitian
ini, penulis membatasi pengertian istilah – istilah berikut ini.
1. Cerita Bergambar

: Cerita bergambar merupakan suatu

cerita yang terdapat gambar dengan tulisan yang menyertainya.
2. Pembelajaran Berbasis Inkuiri

:

Proses pembelajaran dimana polanya

mengikuti metode sains, yang memberi kesempatan kepada peserta didik
untuk belajar bermakna melalui berbagai metode yang dapat membelajarkan
siswa dengan tahapan – tahapan pembelajaran.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Belajar dan Hasil Belajar
1. Pengertian Belajar
Belajar adalah proses aktif peserta didik

untuk mempelajari dan

memahami konsep-konsep yang dikembangkan dalam kegiatan belajar mengajar,
baik individu maupun kelompok, baik mandiri maupun dibimbing. Keinginan
belajar untuk setiap orang berbeda tergantung pada ada tidaknya dorongan pada
diri setiap orang. Dorongan untuk belajar biasanya datang dari dirinya yang
disebut motivasi intrinsik, bisa juga datang dari luar dirinya yang disebut
motivasi ekstrinsik, dorongan/motivasi belajar berbeda untuk setiap orang
tergantung pada perkembangan kognitif anak.
Kata belajar sendiri mempunyai banyak arti seperti yang dikemukan oleh
Sudjana (2004:57) bahwa "belajar merupakan suatu proses yang ditandai adanya
perubahan pada diri seseorang berupa proses dari belum tahu menjadi tahu yang
terjadi selama jangka waktu tertentu". Hasil proses belajar ditandai dengan
adanya perubahan yang dapat ditunjukan dalam berbagai bentuk seperti adanya
perubahan dalam ilmu pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku serta
aspek-aspek lainnya yang ada pada individu. Pernyataan tersebut menegaskan
bahwa indikator hasil belajar ditunjukkan dengan adanya perubahan dalam
tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman.
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Adapun menurut pendapat penulis pengertian belajar adalah suatu proses
perubahan sikap, keterampilan maupun kemampuan secara pengetahuan yang
diperoleh melalui suatu proses pembelajaran baik melalui kegaiatan secara formal
di lembaga pendidikan formal maupun non formal.
2. Pengertian Hasil Belajar
Dalam melaksanakan suatu kegiatan belajar mengajar, hasil belajar
peserta didik merupakan luaran yang selalu diharapkan oleh orang-orang yang
terlibat dalam proses belajar mengajar tersebut, baik bagi peserta didik , guru,
maupun bagi orang tua peserta didik .
Pendapat serupa dikemukakan oleh Oemar Hamalik (2003:30) yang
menyatakan bahwa "Bukti bahwa seseorang telah belajar ialah terjadinya
perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi
tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti.” Hasil belajar akan tampak pada
setiap perubahan aspek-aspek tertentu (Oemar Hamalik ( 2003:30) yaitu sebagai
berikut.
1) Pengetahuan
2) Pengertian
3) Kebiasaan
4) Keterampilan
5) Apresiasi
Menurut

Sudijono

6) Emosional
7) Hubungan sosial
8) Jasmani
9) Etis/budi pekerti
10) Sikap
(2012,

p.32)

dalam

Siswanto,

Tri,

(2016)

mengungkapkan hasil belajar merupakan sebuah tindakan evaluasi yang dapat
mengungkap aspek proses berpikir (cognitive domain) juga dapat mengungkap
aspek kejiwaan lainnya, yaitu aspek nilai atau sikap (affective domain) dan aspek
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keterampilan (psychomotor domain) yang melekat pada diri setiap individu
peserta didik.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hasil
belajar adalah kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah mengikuti proses
pembelajaran yang ditandai dengan adanya perubahan dalam aspek kognitif
(pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotor (keterampilan). Sehingga hasil
belajar bukan hanya peningkatan dari segi pengetahuan ( kognitif) saja melainkan
melibatkan seluruh aspek.
Adapun pendapat penulis mengenai hasil belajar peserta didik dalam
pendidikan formal adalah kemampuan peserta didik setelah mengikuti kegiatan
pembelajaran yang meliputi aspek sikap, keterampilan dan pengetahuan yang
secara tersurat dapat dilihat dari perolehan hasil belajar mengenai ketercapaian
peserta didik dalam memenuhi kriteria ketuntasan minimal dalam pembelajaran.
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar
Keberhasilan belajar peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor yang
saling berinteraksi baik internal maupun eksternal. Faktor intemal berasal dari
dalam diri peserta didik , diantaranya: bakat dan minat belajar, kepribadian, sikap,
kebiasaan belajar, dan lain-lain, sedangkan faktor ekstemal adalah faktor yang
berasal dari luar, seperti lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat.
B. Pengertian Cerita Bergambar
Cerita bergambar merupakan suatu cerita yang terdapat gambar dengan
tulisan yang menyertainya. Cerita bergambar merupakan suatu media yang
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menggabungkan teks dan gambar dalam bentuk yang kreatif, sebagai salah satu
media yang mampu menarik perhatian semua orang karena memiliki kelebihan
yaitu mudah untuk dipahami. Setiap cerita bergambar memiliki kriteria-kriteria
tertentu. Berikut unsur-unsur yang dapat diamati oleh mata/ secara visual dalam
cerita bergambar menurut Elmaiya (2014:10) dalam Utami Septi (2017) yaitu :
1.

Warna - warna dalam cerita bergambar dapat mengungkap subjek secara
objektif, pembaca dapat lebih menyadari bentuk fisik suatu objek yang
berwarna daripada hitam putih;

2.

Efek Visual merupakan kesan yang digambarkan untuk menekankan
penggambaran emosi, karakter, suasana, dan gerak dari tokoh dalam cerita
bergambar;

3.

Narasi biasanya digunakan untuk menerangkan tentang waktu, tempat, dan
situasi;

4.

Pengaruh atau efek dari pembuatan cerita bergambar. Ada dua macam efek,
yaitu efek tulisan dan efek gambar.
a. Pengaruh tulisan

yang ditampilkan menyatakan bunyi-bunyi tertentu,

menggunakan berbagai macam ukuran huruf untuk menyesuaikan tulisan
dengan bunyi yang diwakili.
b. Efek Gambar. efek yang diaplikasikan dalam gambar untuk penyampaian
cerita. Efek ini dapat dikenakan pada tokoh atau pada latar belakang.
Walaupun gambar sama, efek yang berbeda dapat menghasilkan suasana
yang berbeda.
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Pada pembelajaran sains yang dilaksanakan di kelas, cerita bergambar
yang dihasilkan atau dibuat oleh peserta didik bukan berupa cerita yang
melibatkan penokohan seperti dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, namun
lebih pada cerita yang menjelaskan secara visual mengenai konsep/ materi yang
dibahas dan hasilnya dituangkan dalam bentuk gambar dengan diberikan narasi
yang menarik. Apabila memungkinkan cerita bergambar yang dibuat oleh peserta
didik di kelas bias dibuatkan seperti alur cerita berdasarkan urutan materi yang
dipelajari. Hal ini bergantung pada kreativitas peserta didik dan pemahaman
konsep peserta didik untuk menuangkan materi / konsep yang telah dipelajari
menjadi suatu cerita bergambar.
C. Pembelajaran Berbasis Inkuiri
Pembelajaran berbasis inkuiri, polanya mengikuti metode sains, yang
memberi kesempatan kepada peserta didik untuk belajar bermakna (Depdiknas :
2002). Inkuiri sebagai salah satu strategi pembelajaran mengutamakan proses
penemuan dalam kegiatan pembelajarannya untuk memperoleh pengetahuan.
Membelajarkan sains melalui inkuiri memerlukan suatu metode yang
dapat

melibatkan seluruh siswa dalam pembelajaran. Implementasi

pembelajaran berbasis

dari

inkuiri, menuntut guru untuk menyiapkan kegiatan

yang memungkinkan siswa mengidentifikasi dan mereviu informasi sains
sekunder secara kritis.. Guru seyogianya mengidentifikasi strategi terbaik
dalam mengajarkan topik-topik tertentu dengan keter-libatan penuh siswa
untuk memahami konsep dan prinsip ilmiah. ( Rustaman, N : 2005)
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Melalui pembelajaran yang berbasis inkuiri, peserta didik belajar sains
sekaligus juga belajar metode sains. Proses inkuiri memberi kesempatan kepada
peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar yang nyata dan aktif, peserta
didik dilatih bagaimana memecahkan masalah sekaligus membuat keputusan.
Ciri – ciri strategi pembelajaran inkuiri adalah sebagai berikut:
1.

Aktivitas peserta didik secara maksimal untuk mencari dan menemukan

2.

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.

3.

Mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan,
sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri (Self belief).
Langkah pembelajaran inkuiri menurut Harumni: 2012 merupakan suatu

siklus dengan tahapan – tahapan sebagai berikut: 1) Tahap orientasi; 2) Tahap
merumuskan masalah; 3) Tahap menyusun hipotesis; 4) Tahap mengumpulkan
data; 5) Tahap menguji hipotesis dan 6) Tahap merumuskan kesimpulan.
Berikut akan diuraikan penjelasan setiap langkah – langkah pembelajaran inkuiri
berdasarkan Harumni (2012) sebagai berikut.
1. Tahap Orientasi
Pada tahap ini, guru mengkondisikan peserta didik agar memiliki kesiapan
untuk melaksanakan proses pembelajaran. Guru merangsang dan mengajak
peserta didik untuk berpikir memecahkan masalah. Langkah orientasi
merupakan langkah yang sangat penting. Keberhasilan startegi ini sangat
tergantung pada kemauan peserta didik untuk beraktivitas menggunakan
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kemampuannya

dalam

memecahkan

masalah,

tanpa

kemauan

dan

kemampuan itu tak mungkin proses pembelajaran akan berjalan dengan
lancar.
2. Tahap merumuskan masalah
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan masalah adalah
sebagai berikut :
a.

Masalah hendaknya dirumuskan oleh peserta didik. Motivasi belajar
peserta didik akan meningkat bila dilibatkan dalam proses merumuskan
masalah.

b.

Masalah yang dikaji memiliki jawaban yang pasti

c.

Konsep – konsep dalam masalah adalah konsep yang sudah diketahui
terleih dahulu oleh peserta didik.

3. Tahap mengajukan hipotesis
Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang
dikaji.

Sebagai

jawaban

sementara,

maka

hipotesis

perlu

dikaji

kebenarannya. Perkiraan sebagai hipotesis bukan sembarang perkiraan,
tetapi harus memiliki landasan berpikir yang kokoh, sehingga hipotesis yang
dimunculkan itu bersifat rasional dan logis. Kemampuan berpikir logis itu
sendiri akan sangat dipengaruhi oleh kedalaman wawasan yang dimiliki
serta keluasan pengalaman. Dengan demikian, setiap individu yang kurang
mempunyai wawasan akan sulit mengembangkan hipotesis yang rasional
dan logis.
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4. Tahap mengumpulkan data
Tahap mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang
dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam pembelajaran
inkuiri, mengumpulkan data merupakan proses mental yang penting dalam
pengembangan intelektual.
5. Tahap menguji hipotesis
Menguji hipotesis merupakan proses menentukan jawaban yang dianggap
diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan
pengumpulan data.
6. Tahap merumuskan kesimpulan
Merumuskan kesimpulan merupakan proses mendeskripsikan temuan yang
diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis.
Kelebihan dari model pembelajaran inkuiri adalah menekankan pada aspek
kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang dengan gaya belajar peserta
didik, serta dapat melayani kebutuhan peserta didik yang memiliki kemampuan di
atas rata – rata. (Daryanto dan Karim, S :2017). Adapun menurut Anggraeni
Wayan, dkk (2013) proses pembelajaran inkuiri yang berlangsung berpusat pada
siswa (student centered). Siswa diberi kesempatan untuk terlibat secara aktif
dalam belajar baik mental, intelektual, dan sosial emosional. Kegiatan
pembelajaran yang berlangsung melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan
siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, dan analitis,
sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya
diri. Sementara kelemahannya adalah sedikit mengalami kesulitan dalam
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merencanakan pembelajaran berkaitan dengan kebiasaan peserta didik dalam
pembelajaran.
D. Tinjauan Materi Kelangsungan hidup Makhluk Hidup
A. Pengertian Kelangsungan Hidup
Setiap jenis makhluk hidup dapat melestarikan jenisnya melalui proses
reproduksi dan mampu berdaptasi dengan lingkungan. Kelangsungan hidup
organisme dipengaruhi oleh kemampuan adaptasi terhadap lingkungan, seleksi
alam, dan perkembangbiakan.
B. Adaptasi
Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri
dan bertahan hidup. Kemampuan makhluk hidup untuk mempertahankan diri dari
lingkungannya disebut adaptasi. Ada beberapa cara penyesuaian diri yang dapat
dilakukan, yaitu dengan cara penyesuaian bentuk organ tubuh (adaptasi
morfologi), penyesuaian kerja organ tubuh (adaptasi fisiologi) , dan tingkah laku
dalam menanggapi perubahan lingkungan. Adapun jenis – jenis adaptasi yang
dilakukan oleh makhluk hidup adalah sebagai berikut:
1. Jenis-jenis Adaptasi
a. Adaptasi Morfologi
Adaptasi morfologi merupakan bentuk penyesuaian makhluk hidup/
organisme melalui perubahan bentuk organ tubuh yang berlangsung sangat lama
untuk

kelangsungan

hidupnya.

Adaptasi

morfologi

diantaranya

berupa

penyesuaian tubuh hewan seperti ukuran dan bentuk gigi, bentuk paruh dan
penutup tubuh, dan alat gerak hewan.
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Adaptasi morfologi yang terdapat pada makhluk hidup diantaranya dapat
dilihat pada bentuk gigi dan bentuk paruh serta tipe mulut pada hewan yang
disesuaikan dengan jenis makanannya. Penutup tubuh pada hewan seperti rambut,
duri, sisik, dan bulu yang tumbuh dari kulit disesuaikan dengan lingkungannya
untuk membantu hewan tetap bertahan hidup. Adapun bentuk kaki pada burung
bervariasi disesuaikan dengan habitat dari burung tersebut.

Gambar 2.1. Berbagai bentuk paruh pada burung
Adapun bentuk adaptasi morfologi pada tumbuhan dapat dilihat sebagai
berikut.
1. Tumbuhan Xerofit
Adaptasi pada tumbuhan kaktus dapat terlihat pada daun yang
termodifikasi menjadi duri. Batang kaktus tebal yang digunakan untuk
menyimpan air. Seluruh permukaan tubuh kaktus dilapisi oleh lilin yang berguna
untuk untuk mengurangi penguapan. Sistem perakarannya panjang untuk mencari
dan mencapai tempat yang letaknya jauh yang mengandung air.
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2.

Tumbuhan Hidrofit
Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang berhabitat di air. Contohnya

adalah teratai. Adaptasi morfologi dapat terlihat pada daun yang lebar dan letak
stomata di permukaan atas. Batang memiliki rongga udara
3.

Tumbuhan Higrofit
Tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang berhabitat lembab dan basah.

Adaptasi morfologi yaitu mempunyai daun yang lebar dan tipis

Gambar 2.2. Perbedaan tumbuhan hidrofit, xerofit dan higrofit
b. Adaptasi fisiologi
Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian diri pada makhluk hidup melalui
fungsi kerja alat – alat tubuh bagian dalam agar dapat bertahan hidup. Contoh
adaptasi fisiologi yang terdapat pada makhluk hidup sebagai berikut.
1. Adaptasi ikan air tawar dan air laut terhadap salinitas (kadar garam)
Adaptasi ikan dapat terlihat pada pola minum dan mengeluarkan urine.
Ikan air laut menghasilkan urine yang lebih pekat dibandingkan dengan ikan air
tawar. Kadar garam yang tinggi pada air laut menyebabkan ikan kekurangan air
sehingga beradaptasi dengan banyak minum dan ikan mengeluarkan urine yang
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pekat dalam jumlah sedikit. Sementara ikan air tawar beradaptasi dengan sedikit
minum dan mengeluarkan banyak urine dikarenakan tekanan osmosis sel tubuh
ikan air tawar lebih tinggi dibandingkan lingkungannya.
2. Adaptasi organisme terhadap kadar oksigen
Selain pada hewan, manusia dan tumbuhan mampu beradaptasi dengan
lingkungannya secara fisiologi. Tubuh manusia mampu menambah jumlah sel
darah merah apabila berada di pegunungan yang lebih tinggi. Jumlah sel darah
merah orang yang hidup di daerah pantai lebih sedikit dibandingkan orang yang
tinggal di daerah pegunungan.
3. Adaptasi fisiologi pada tumbuhan
Contoh adaptasi fisiologi pada tumbuhan adalah mengeluarkan bau pada
jenis bunga tertentu misalnya Raflesia untuk menarik perhatian serangga dalam
membantu penyerbukan. Jenis bunga ini menghasilkan madu atau nektar dan
serbuk sarinya mudah melekat.
c. Adaptasi Tingkah Laku
Adaptasi tingkah laku adalah bentuk penyesuaian diri makhluk hidup
terhadap lingkungan

agar dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Contoh – contoh adaptasi tingkah laku yang terdapat pada makhluk hidup adalah
sebagai berikut.
1. Hibernasi
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Hibernasi adalah tidur dalam jangka waktu yang lama ketika suhu
lingkungan rendah. Contoh pada tupai dan beruang kutub. Selama organisme
berhibernasi hewan menggunakan lemak dalam tubuh sebagai sumber energi.
2. Autotomi
Cicak akan memutuskan ekornya saat berada dekat dengan pemangsanya.
Hal ini dilakukan untuk mengelabui pemangsanya agar pemangsa lebih tertarik
mengejar ekor cicak.

Gambar 2.3. Autotomi pada cicak
3. Mimikri
Mimikri adalah perubahan warna kulit yang terdapat pada bunglon untuk
mengelabui mangsanya. Perubahan warna

biasanya disesuaikan dengan

lingkungannya.

Gambar 2.4. Mimikri pada bunglon
C. Seleksi Alam
Seleksi alam adalah pemilihan makhluk hidup yang dapat bertahan hidup
dilakukan oleh lingkungan sekitar. Hal ini dapat diartikan pula sebagai
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musnahnya beberapa makhluk hidup/ organisme

karena tidak dapat

menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

1. Faktor penyeleksi alam
a. Suhu lingkungan
b. Makanan
c. Cahaya matahari
d. Kemampuan bereproduksi
2. Kepunahan makhluk hidup
Saat ini, perilaku pada manusia dapat mempengaruhi proses seleksi alam.
Contoh perilaku manusia tersebut antara lain perburuan liar, pembakaran hutan ,
perusakan habitat, pencemaran lingkungan dapat mempercepat laju seleksi yang
tidak alami. Akibat rusaknya habitat, banyak hewan yang bermigrasi ke daerah
yang kurang sesuai dengan lingkungan alaminya misalnya pada lingkungan yang
dihuni manusia. Punahnya berbagai jenis makhluk hidup terjadi pula di Indonesia.
Contohnya adalah harimau Jawa, badak bercula satu, badak bercula dua, dan
burung jalak Bali. Hewan yang hampir punah tersebut disebabkan karena
kerusakan habitat oleh manusia, perburuan liar, serta tingkat reproduksi yang
rendah.
D. Perkembangbiakan Makhluk Hidup
Perkembangbiakan

makhluk

hidup

dapat

dipergunakan

untuk

melangsungkan proses kehidupan. Tanpa melalui proses perkembangbiakan,
makhluk hidup tidak dapat mempertahankan jenisnya dan dapat mengalami
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kepunahan. Faktor – faktor yang mempengaruhi perkembangbiakan makhluk
hidup salah satunya adalah kemampuan/ daya regenerasi.
Makhluk hidup memiliki kemampuan berkembangbiak (regenerasi)
berbeda- beda. Makhluk hidup yang mempunyai daya berkembang biak rendah
sangat sulit menjaga kelangsungan dan kelestarian jenisnya. Selain hewan,
terdapat beberapa jenis tumbuhan yang mengalami kelangkaan karena memiliki
daya regenerasi yang rendah sebagai contoh adalah bunga bangkai (Rafflesia
arnoldi).
E. Kerangka Berpikir
KONDISI AWAL
Siswa kelas IX SMP Negeri 36 Bandung
Tahun Pelajaran 2016-2017 mengalami kesulitan dalam memahami
materi Kelangsungan Hidup Makhluk Hidup yang dapat dilihat dari
nilai ulangan harian dan nilai pre test materi sebelumnya

TINDAKAN
Pembelajaran di kelas dengan menggunakan pembelajaran berbasis
inkuiri melalui pembuatan cerita bergambar yang akan dilaksanakan
pada Tahun Pelajaran 2017-2018

KONDISI AKHIR YANG DIHARAPKAN
Peserta didik mampu memahami pembelajaran kelangsungan hidup
dengan baik, hasil belajar peserta didik meningkat , peserta didik
mampu mengerjakan soal yang berhubungan dengan kelangsungan
hidup dengan baik dan mampu berpartisipasi aktif
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Gambar 2.5 Skema Kerangka Berpikir
F. Hipotesis Tindakan
Berdasarkan kajian teori di atas maka hipotesis penelitian tindakan ini
adalah “ Melalui penerapan pembelajaran berbasis inkuiri dengan pembuatan
cerita bergambar, hasil belajar peserta didik pada materi Kelangsungan Hidup
Makhluk Hidup mencapai ketuntasan minimal sebesar 75 %. ”
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BAB III
METODE PENELITIAN
A.

Setting Penelitian
Sesuai dengan pengaturan materi pada Program Semester, maka
pengambilan data untuk penelitian akan dilakukan pada bulan Agustus di
Minggu kedua dan minggu ke tiga.

B.

Subjek Penelitian
Subyek penelitian adalah peserta didik

kelas IX B SMP Negeri 36

Bandung yang berjumlah 34 peserta didik . Kelas ini dipilih karena
terdapat lebih banyak peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Hal
ini dibuktukan dengan banyaknya peserta didik yang belum mencapai
Kriteria Ketuntasan Minimal ( KKM) dibandingkan kelas paralel yang lain.
C.

Tempat Penelitian
Penelitian dilaksanakan di dua tempat yaitu di kelas IX B (Kampus SMPN
36 Bandung) dan Kebun Binatang Taman Sari Bandung

D.

Prosedur Penelitian
Penelitian ini direncanakan terdiri dari 2 siklus. Langkah-langkah dalam

siklus terdiri dari:
1.

Persiapan
Dalam rangka persiapan, peneliti menyiapkan Rencana Persiapan
Pembelajaran (RPP) yang sesuai, kisi – kisi soal post test, soal ulangan
harian (post test), lembar kerja peserta didik (LKS), lembar observasi
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aktifitas peserta didik , angket respon peserta didik dan menyiapkan daftar
hadir serta alat – alat dokumentasi. Disamping itu peneliti berkoordinasi
dengan guru yang bertindak sebagai observer untuk mendiskusikan
pembentukan kelompok/tim dan teknis pengisian lembar observasi
aktifitas peserta didik .
2.

Perencanaan Tindakan Siklus 1
Peneliti merencanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan cerita
bergambar pada pembelajaran berbasis inkuiri.

3.

Rencana Pelaksanaan Siklus 1
Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan tindakan siklus 1
sebagaimana yang termuat dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.
Kegiatan pengambilan data dilaksanakan di kelas IX B.

4.

Pengamatan dan pengambilan data dalam siklus 1
Pengamatan dilakukan oleh guru yang berlaku sebagai observer yang
membantu melakukan pengamatan dengan berpedoman lembar observasi
aktifitas peserta didik. Sementara itu untuk pelaksanaan ulangan harian
pada akhir siklus dilakukan sendiri oleh peneliti. Angket respon peserta
didik diberikan di akhir kegiatan pembelajaran siklus 1.

5.

Refleksi dalam siklus 1
Hasil pengamatan dan data yang diperoleh pada pelaksanaan tindakan
siklus

pertama digunakan untuk menentukan apakah indikator kinerja

telah tercapai. Jika belum tercapai, maka akan dilakukan tindakan siklus
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kedua. Data yang telah diperoleh digunakan untuk perbaikan RPP, soal,
dan perbaikan lain yang memungkinkan pencapaian indikator kinerja.
6.

Siklus 2
Siklus kedua dilakukan untuk mengetahui efektifitas dan sejauh mana
peningkatan hasil belajar peserta didik

dengan menggunakan cerita

bergambar pada pembelajaran berbasis inkuiri. Hasil refleksi pada siklus
pertama

dianalisis dan dilihat pada aspek-aspek mana yang perlu

perbaikan untuk selanjutnya dibuat kembali perencanaan siklus kedua,
pelaksanaan siklus kedua, dan pengamatan siklus kedua serta refleksi
siklus
Secara garis besar rancangan penelitian tindakan kelas (PTK) yang
dilaksanakan dapat digambarkan sebagai berikut :
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Gambar 3.1. Bagan Rancangan Penelitian Tindakan Kelas Model Spiral
Menurut Arikunto, Suharsimi (2017)

Penjelasan mengenai alur penelitian lebih terperinci dapat terlihat di bawah ini.
Kondisi di lapangan
•
•
•

Studi Pendahuluan
•

Implementasi Kurikulum
Metode Pembelajaran IPA yang masih
terpusat pada guru
Rendahnya hasil belajar peserta didik pada
Mata Pelajaran IPA

•
•

Kurikulum IPA yang digunakan untuk siswa
kelas IX ( KTSP)
Pemanfaatan TIK khususnya pembuatan media
cerita bergambar
Pembelajaran IPA berbasis inkuiri

Masalah
Penggunaan Pembelajaran Berbasis Inkuiri
Perencanaan
Menyusun instrumen penelitian , melakukan validasi
instrument, revisi instrumen, intrumen dapat digunakan
Pelaksanaan
Refleksi

Siklus 1

Proses pembelajaran melalui cerita bergambar
(pemanfaatan TIK) dengan pembelajaran
berbasis inkuiri.

Pengamatan / Observasi
oleh tim peneliti
Perencanaan
Menyusun instrumen penelitian , melakukan validasi
instrument, revisi instrumen, intrumen dapat digunakan
Pelaksanaan
Refleksi

Siklus 2
Proses pembelajaran melalui cerita bergambar
(pemanfaatan TIK) dengan pembelajaran
berbasis inkuiri.
Pengamatan/ Observasi
oleh tim peneliti
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Gambar 3.2 Alur penelitian

E.

Instrumen Penelitian
Dalam penelitian ini digunakan instrumen penelitian atau alat pengumpul

data yang berbentuk lembar observasi peserta didik, lembar jawaban ulangan
harian peserta didik dan angket respon peserta didik .
1.

Lembar observasi aktifitas peserta didik digunakan saat kegiatan belajar
mengajar berlangsung. .

2.

Tes/ post test berbentuk soal tertulis. Adapun penentuan dan penyusunan
soal dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut :
a. Merumuskan kisi – kisi soal tes tertulis
b. Menyusun instrumen

3.

Melakukan judgment / validasi kepada rekan sejawat yang mengajar pada
mata pelajaran yang sama dari segi kesesuaian materi belajar.

4.

Angket peserta didik digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui
respon atau tanggapan peserta didik terhadap pembelajaran IPA dengan
menggunakan cerita bergambar pada pembelajaran berbasis inkuiri.

F.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.

Data aktivitas peserta didik dalam pembelajaran
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Data aktivitas peserta didik

dalam pembelajaran dikumpulkan dengan

menggunakan lembar pengamatan/ observasi aktivitas peserta didik dalam
kelompok dengan bantuan pengamat.

2.

Data Respon Peserta didik
Respon peserta didik diperoleh dengan menggunakan instrumen angket
respon peserta didik . Setelah siklus berakhir, peserta didik

diminta

mengisi angket respon peserta didik .
3.

Data Tentang Nilai Tes Hasil Belajar
Data tentang nilai tes hasil belajar dikumpulkan dengan menggunakan
instrumen tes hasil belajar.

Tes diberikan pada akhir kegiatan

pembelajaran dilakukan setelah peserta didik mengikuti seluruh kegiatan
pembelajaran per siklus.
G.

Teknik Pengolahan Data
Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini

dilakukan dengan

analisis deskriptif. Analisis data dilakukan pada tiap data yang dikumpulkan, baik
berupa data kuantiatif maupun data kualitatif.
1. Analisis Data Aktivitas Peserta didik
Untuk mengukur

persentase aktivitas peserta didik

dalam kegiatan

pembelajaran maka digunakan lembar observasi. Data kuantiatif dianalisis
dengan mengunakan cara kuantiatif sederhana, yakni persentase (%) dan data
kuantiatif dianalisis dengan membuat penilaian kuantiatif (kategori). Menurut
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Suharsimi Arikunto (2010: 269 dalam Wahyudi Eko ) lima kategori predikat
tersebut yaitu seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.1. Klasifikasi Kategori Tindakan dan Persentase.
No

Interval

Kategori

1

81-100

Baik sekali

2

61-80

Baik

3

41-60

Cukup

4

21-40

Kurang

5

0-20

Sangat kurang

2. Analisis Data Respon Peserta didik
Data respon peserta didik diperoleh dengan angket respon peserta
didik . Peserta didik diminta mengisi angket respon peserta didik
setelah satu siklus telah selesai dilaksanakan. Respon peserta didik
disajikan dalam bentuk prosentase.
Respon peserta didik =

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏
𝑋 100 %
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

3. Analisis Data Nilai Tes Hasil Belajar
Nilai tes hasil belajar / ulangan dilakukan dengan analisis pencapaian
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ketuntasan. Batas ketuntasan untuk pembelajaran IPA atau Kriteria
Ketuntasan Minimal untuk kelas IX yaitu 75

H.

Indikator Kinerja
Kondisi akhir yang diharapkan setelah pelaksanaan penelitian adalah

meningkatnya hasil belajar siswa kelas IX B. Peningkatan hasil belajar akan
dilihat dari peningkatan nilai hasil belajar, aktifitas siswa dalam pembelajaran,
serta hasil angket siswa.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Hasil Penelitian Siklus I
a.

Perencanaan Tindakan
Berdasarkan hasil post test yang diperoleh pada materi sebelumnya,

diperoleh hasil belajar peserta didik untuk kelas IX B, dimana didapatkan rata –
rata nilai dengan jumlah peserta didik yang belum memenuhi kriteria ketuntasan
minimal (KKM) sejumlah 22 orang dengan prosentase mencapai 64,70 % dan
jumlah peserta didik yang telah memenuhi kriteria ketuntasan minimal sejumlah
12 orang dengan prosentase sejumlah 35,30%. Adapun nilai rata – rata yang
diperoleh peserta didik adalah 72,20. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka
perlulah kiranya dilakukan suatu pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi
dan hasil belajar peserta didik dengan suatu, pendekatan, model ataupun metode
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pembelajaran yang melibatkan seluruh partisipasi dan peran aktif seluruh peserta
didik.
Dalam mengatasi permasalahan tersebut, maka dilakukan pemilihan
kegiatan pembelajaran yaitu dengan menerapkan pembelajaran berbasis inkuiri..
Langkah selanjutnya adalah menentukan teknik pencatatan ataupun pelaporan
yang

dilakukan

peserta

didik

yaitu

melalui

cerita

bergambar

untuk

memvisualisasikan materi pembelajaran yang dipelajari oleh peserta didik di
dalam kelas.
Pada tahap perencanaan tindakan, hal – hal yang perlu dipersiapkan antara
lain dengan membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang memuat
secara rinci dan sistematis langkah – langkah pembelajaran dengan menerapkan
pembelajaran berbasis inkuiri, lembar observasi aktifitas peserta didik dalam
pembelajaran, lembar angket respon peserta didik setelah kegiatan pembelajaran
, lembar kegiatan peserta didik ( LKS) untuk kegiatan pengamatan atau praktek,
kisi – kisi soal dan soal test tertulis . Dalam pembuatan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran, lembar observasi peserta didik , lembar angket respon peserta didik
, kisi – kisi soal dan tes untuk setiap siklusnya didiskusikan dengan rekan guru
IPA dalam satu sekolah yang dianggap memiliki kompetensi dalam pemahaman
materi pembelajaran ataupun penyusunan Penelitian Tindakan Kelas.
Langkah selanjutnya adalah menunjuk teman sejawat sebagai observer.
Observer yang dipilih adalah salah satu guru di SMP N 36 Bandung yaitu Ibu Dra.
Kokom Komariah, M.M. dan Nanan Basar, S.Pd.. Sebelum pelaksanaan
penelitian, dilakukan diskusi untuk membahas teknis pelaksanaan penelitian
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khususnya mengenai teknis pengambilan data pada saat kegiatan observasi
kegiatan peserta didik

dengan menggunakan lembar observasi yang telah

disepakati.
b. Pelaksanaan Tindakan
Kegiatan pembelajaran untuk siklus yang pertama meliputi dua pertemuan.
Tindakan pertama dilaksanakan pada hari Kamis, 10 Agustus 2017 di kelas IX
B pada jam ke 7-8.

Untuk kegiatan pembelajaran, pertemuan pertama

dilaksanakan berdasarkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang telah disusun
sebelumnya. Pada pertemuan pertama dilaksanakan dengan menggunakan metode
pengamatan secara berkelompok dengan melaksanakan kegiatan pengamatan
berdasarkan panduan dari Lembar Kegiatan Peserta didik . Langkah – langkah
pembelajaran disesuaikan dengan sintak pembelajaran berbasis inkuiri dan peserta
didik melakukan teknik pencatatan dalam pembuatan pelaporan dengan membuat
cerita bergambar.
Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Jum,at,
pada jam ke 4 -5.

tanggal 11 Agustus

Kegiatan pembelajaran dilaksanakan berdasarkan rencana

kegiatan yang termuat dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Pada tindakan
yang kedua diakhiri dengan pemberian test tertulis untuk materi yang telah
diberikan dan pemberian angket tanggapan peserta didik

selama mengikuti

kegiatan pembelajaran.
Selama kegiatan pembelajaran berlangsung , observer mengamati seluruh
kegiatan yang dilaksanakan oleh peserta didik dan guru (peneliti). Pengamatan
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terhadap peserta didik

dilaksanakan berdasarkan lembar pengamatan aktifitas

peserta didik .
c. Hasil Pengamatan
1. Frekuensi keaktifan peserta didik

pada kegiatan pembelajaran

pembelajaran dengan menerapkan Pembelajaran Berbasis Inkuiri.
Untuk frekuensi keaktifan peserta didik

selama mengikuti kegiatan

pembelajaran dilakukan berdasarkan identifikasi indikator atau aspek yang
diobservasi yang berhasil dimunculkan peserta didik

pada setiap tahapan

pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berbasis inkuiri. Untuk
perhitungan secara rinci dapat diamati pada lampiran 3, sedangkan nilai rata –
rata frekuensi keaktifan peserta didik dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini.
Tabel 4.1.Frekuensi Keaktifan Peserta didik
Berlangsung

Berdasarkan

saat Kegiatan Pembelajaran

Tahapan

Pembelajaran

dengan

Menggunakan Pembelajaran Berbasis Inkuiri pada Siklus Pertama.
Tahap
pembelajaran
Berbasis Inkuiri

Indikator / aspek yang
diamati

Tahap orientasi

•

Peserta

didik

Rata – rata
frekuensi
keaktifan
peserta didik

Keterangan

76,47 %

Baik

20,59 %

Kurang

antusias terhadap
tayangan gambar
atau

tayangan

video
•

Peserta

didik

mengajukan
pertanyaan

dan

menjawab
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Tahap
pembelajaran
Berbasis Inkuiri

Indikator / aspek yang
diamati

pertanyaan

Rata – rata
frekuensi
keaktifan
peserta didik

Keterangan

73,53 %

Baik

70,59 %

Baik

yang

diajukan guru.
•

Tahap
merumuskan
masalah

Peserta

didik

secara
berkelompok
merumuskan
masalah
mengenai

suatu

fenomena di alam
tentang

materi

yang

akan

dibahas

pada

kegiatan
pembelajaran
Tahap
menyusun
hipotesis

•

Peserta

didik

merumuskan
hipotesis

atau

dugaan sementara
mengenai
permasalahan
tentang

materi

yang akan dibahas
dalam

kegiatan

pembelajaran
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Tahap
pembelajaran
Berbasis Inkuiri

Indikator / aspek yang
diamati

Tahap

•

Peserta

didik

mengumpulkan

mencari referensi

data

dengan

Rata – rata
frekuensi
keaktifan
peserta didik

Keterangan

70,59 %

Baik

79,41 %

Baik

41,17 %

Cukup

79,41 %

Baik

cara

melakukan kajian
terhadap

buku

sumber,

jelajah

internet

maupun

sumber – sumber
lain yang relevan
•

Peserta

didik

membuat laporan
dalam

bentuk

cerita bergambar
mengenai

materi

yang

sedang

dibahas
Tahap menguji

•

hipotesis

Perwakilan
peserta

didik

secara
berkelompok
mempresentasikan
hasil pengamatan
di depan kelas
•

Peserta

didik

menyimak
penjelasan

yang

disampaikan
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Tahap
pembelajaran
Berbasis Inkuiri

Indikator / aspek yang
diamati

Rata – rata
frekuensi
keaktifan
peserta didik

Keterangan

79,41 %

Baik

temannya,
memberikan saran
dan menanggapi
•

Tahap

Peserta

didik

merumuskan

bersama – sama

kesimpulan

dengan

guru

menyimpulkan
materi

yang

dipelajari

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat dilihat keaktifan peserta
didik yang termasuk kategori baik sekali atau memiliki tingkat partisipasi peserta
didik yang tinggi adalah peserta didik antusias terhadap tayangan gambar atau
video (76,47 %),kategori cukup pada tahap menguji hipotesis saat peserta didik
perwakilan kelompoknya mempresentasikan hasil pegamatan dan pembelajaran di
dalam kelas, sementara kategori kurang terdapat pada tahap orientasi yaitu pada
saat peserta didik mengajukan ataupun menjawab pertanyaan (20,59 %). Untuk
indikator lainnya dalam setiap tahapannya sudah mencapai kategori baik.
Rata – rata keaktifan peserta didik

selama mengikuti kegiatan

pembelajaran dengan menerapakan pembelajaran berbasis inkuiri untuk siklus
pertama setiap tahapannya dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini.
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Tabel 4.2.Rata – rata Frekuensi Keaktifan Peserta didik

saat Kegiatan

Pembelajaran Berlangsung Berdasarkan Tahapan Pembelajaran
dengan Menggunakan

Pembelajaran Berbasis Inkuiri pada Siklus

Pertama .
No

Tahapan Pembelajaran

Rata –rata
frekuensi
keaktifan peserta
didik dalam
persentase

Keterangan

48,53 %

Cukup

73,53 %

Baik

70,59 %

Baik

1

Tahap orientasi

2

Tahap merumuskan masalah

3

Tahap menyusun hipotesis

4

Tahap mengumpulkan data

70,59 %

Baik

5

Tahap menguji hipotesis

60,29 %

Baik

6

Tahap merumuskan kesimpulan

79,41 %

Baik

2. Perolehan hasil belajar peserta didik pada kegiatan pembelajaran IPA
dengan menerapkan pembelajaran berbasis inkuiri

Perolehan hasil belajar peserta didik

selama mengikuti kegiatan

pembelajaran diukur dengan menggunakan tes dalam bentuk soal uraian tertulis
yang diberikan di akhir pembelajaran pada pertemuan kedua setelah peserta didik
mengikuti seluruh tahapan pembelajaran. Soal berbentuk uraian dipilih untuk
mengukur jenjang tinggi yang sukar diukur melalui tes objektif dan melatih
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peserta didik untuk merumuskan jawaban. Untuk perolehan nilai rata – rata hasil
belajar peserta didik dan ketuntasan belajar di kelas dapat diamati dalam tabel
4.3. di bawah ini!

Tabel 4.3.Tabel Hasil Belajar Peserta didik
Pembelajaran dengan menerapkan

Setelah Mengikuti Kegiatan
Pembelajaran Berbasis Inkuiri

Pada Siklus Pertama
No

Nama

Nilai

Keterangan

1

ALIPIA ARDHIANI KASTURI

84

Tuntas

2

ALMA AULIA PUTRI

84

Tuntas

3

ALNI KURNIATI

48

Belum tuntas

4

ANDARI JASMINE BETHARIE

76

Tuntas

5

ANNISA RAMADINA

92

Tuntas

6

ASEP GUNAWAN

76

Tuntas

7

AZZAHRA RIZKYA ARGYANTI

88

Tuntas

8

DESTIN DIANI SANDRA PUTRI

90

Tuntas
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No

Nama

Nilai

Keterangan

9

DINAR ADI PATRIA

90

Tuntas

10

DINDIN SAEPUDIN

76

Tuntas

11

FAHMI HIDAYAT

72

Belum Tuntas

12

HERMANSYAH MULYANA FAJAR

70

Belum Tuntas

13

HESTI

84

Tuntas

14

MOH. WILDAN

64

Belum Tuntas

15

MUHAMAD IRVAN ALMARIDO

90

Tuntas

16

MUHAMAD SYAKIR

88

Tuntas

17

MUHAMMAD RIFKI RUSMANSYAH

76

Tuntas

18

NABIL AQSHAL

88

Tuntas

19

NOVANTI SA'DIYAH YUSUP

76

Tuntas

20

NOVI DWIYANTI

64

Belum Tuntas

21

NURHAKIKI

64

Belum Tuntas

22

NURUL HAYATI

76

Tuntas
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No

Nama

Nilai

Keterangan

23

OLGA AMELIA KEWENG

70

Belum Tuntas

24

RANDI SETIADI

80

Tuntas

25

RANTY RAHMAWATI

48

Belum Tuntas

26

RENDI HARDIANSYAH

68

Belum Tuntas

27

RIA PEBRIANTI

60

Belum Tuntas

28

RISKA NUR AINI

56

Belum Tuntas

29

SAHJA PUTRA AJRIYA

84

Tuntas

30

SEILMA AZRA SUNARYANI

72

Belum Tuntas

31

SILVIA REZA FEBRIANTI

48

Belum Tuntas

32

SALMA KOMARA ADININGSIH

90

Tuntas

33

SITI SAADAH SHOPIAH

76

Tuntas

34

ZASKIA NUR AZIZAH

84

Tuntas

Rata – rata nilai

75,47

Ketuntasan

64,71 %
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Berdasarkan tabel 4.3, diperoleh hasil belajar tertinggi dengan nilai 92
sejumlah satu orang siwa dan nilai terendah dengan nilai 48. Hasil belajar peserta
didik yang telah mencapai kriteria ketuntasan minimal sejumlah 22 orang dan
yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal sejumlah 12 orang. Rata – rata
nilai pada akhir siklus pertama yaitu 75,47 dengan ketuntasan belajar di kelas
mencapai 64,71 %. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun rata – rata nilai
mencapai 75,47, namun ketuntasan belajar di kelas IX B belum mencapai
indikator kinerja yaitu dengan ketuntasan mencapai 75 % dari seluruh peserta
didik .

3. Tanggapan peserta didik

terhadap pembelajaran IPA dengan

menerapkan pembelajaran IPA berbasis inkuiri dengan menggunakan
cerita bergambar
Untuk mengetahui respon peserta didik terhadap pembelajaran IPA pada
materi Kelangsungan Hidup Makhluk Hidup, maka dilakukan analisis terhadap
angket peserta didik . Adapun respon/ tanggapan peserta didik dapat dilihat
dalam tabel 4.4. di bawah ini.

Tabel 4.4. Respon Peserta didik Terhadap Pembelajaran IPA berbasis inkuiri
pada Siklus Pertama
No

Pertanyaan

Jumlah

Pernyataan Persentase

Peserta
didik
1.

Apakah penanyangan gambar / video
dapat menarik minat kalian untuk
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33

Ya

97,06 %

No

Pertanyaan

Jumlah

Pernyataan Persentase

Peserta
didik
mempelajari materi ?

2.

Apakah

pembelajaran

kalian

2,94 %

34

Ya

100 %

0

Tidak

0%

23

Ya

67,65 %

11

Tidak

32,35 %

31

Ya

91,18 %

3

Tidak

8,82 %

18

Ya

52,95 %

mempelajari

materi ?

3.

Tidak

dengan

menggunakan pengamatan sederhana
memudahkan

1

Apakah kalian terbiasa membuat
laporan tentang hasil pengamatan /
praktikum ?

4.

Apakah

pembelajaran

dengan

menerapkan pembelajaran berbasis
inkuiri dapat memudahkan kalian
dalam mempelajari materi?

5.

Apakah kalian sebelumnya pernah
belajar

dengan

menerapkan

pembelajaran berbasis inkuiri ?
16

47,05 %
Tidak

6.

Apakah kalian terbiasa melakukan
diskusi

baik

diskusi

kelompok

maupun diskusi kelas?

7.

Apakah kalian terbiasa mengajukan
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34

Ya

100 %

0

Tidak

0%

30

88,24 %

No

Pertanyaan

Jumlah

Pernyataan Persentase

Peserta
didik
pertanyaan, saran

–

saran

atau

Ya

menanggapi dalam kegiatan diskusi
kelas

maupun

kegiatan

diskusi

kelompok?

8.

Apakah

pembelajaran

yang

4

Tidak

11,76 %

21

Ya

61,76 %

13

Tidak

38,24 %

34

Ya

100 %

0

Tidak

0%

kita

lakukan memudahkan kalian untuk
mempelajari materi Kelangsungan
Hidup Makhluk Hidup?

9.

Apakah

pembelajaran

yang

kita

lakukan menambah motivasi kalian
untuk

mempelajari

materi

dan

pembelajaran IPA?

10. Apakah kalian memiliki saran untuk

Ya
8

pembelajaran IPA?

23,52 %

26
•

Saran

Tidak

76,48 %

Sebaiknya pembelajaran IPA
harus

sering

melakukan

pengamatan
•

Semakin

sering

cara

pembelajaran

seperti

karena

pembelajaran

cara

ini,

seperti ini memudahkan kita
untuk
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menanggapi

No

Pertanyaan

Jumlah

Pernyataan Persentase

Peserta
didik
pembelajaran
•

Lebih

sering

pengamatan

secaralangsung

jadi

muridcepat memahami dan
murid kelas 9 B senang bila
pengamatan di luar kelas

d. Tahap Refleksi
Berdasarkan perolehan rata – rata nilai hasil belajar peserta didik pada
siklus 1 dan ketuntasan belajar yang belum mencapai indikator kinerja yaitu
minimal 75 %, maka perlu kiranya dilaksanakan kegiatan pembelajaran untuk
siklus 2.
Adapun perbaikan yang perlu dilaksanakan pada pembelajaran untuk siklus 2
yaitu :
1. Guru lebih aktif mendorong peserta didik untuk mengajukan pertanyaan,
menjawab pertanyaan, ataupun memberikan saran – saran dan tanggapan
pada saat diskusi kelompok maupun diskusi kelas;
2. Pembelajaran masih menggunakan kelompok yang sama dengan kelompok
pada siklus pertama, namun untuk peserta didik
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– peserta didik

yang

teridentifikasi memiliki nilai yang rendah dan belum mencapai peningkatan
hasil belajar yang signifikan pada siklus pertama diberikan perhatian yang
lebih intensif dan melibatkan tutor sebaya dari teman – temannya yang
memiliki kemampuan yang lebih;
3. Peserta didik secara berelompok setelah menentukan rumusan masalah dan
hipotesis, menentukan konten yang akan diamati berupa data – data yang
harus dikumpulkan oleh peserta didik yang dapat menunjang materi
pembelajaran

yang

perkembangbiakan

akan
makhluk

dibahas
hidup

mengenai
ataupun

seleksi

faktor

–

alam

dan

faktor

yang

memepengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup.
4. Memaksimalkan teknik

melakukan pengamatan objek secara langsung

dengan melakukan pengamatan di luar sekolah yaitu ke Kebun Binatang
Taman Sari Bandung dan membekali setiap peserta didik dengan lembar
kerja pengamatan;
5. Meminta setap kelompok peserta didik untuk membagi peran dalam
pengamatan objek setelah merumuskan masalah dan menyusun hipotesis
secara bersama – sama;
6. Pada

saat

melakukan

pembelajaran,

peserta

didik

diminta

untuk

memaksimalkan menggunakan jelajah internet ataupun membawa artikel
tentang materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya;
7. Mengefektifkan teknik pembuatan laporan dalam bentuk cerita bergambar
dengan pemanfaatan TIK berdasarkan hasil pengamatan objek secara
langsung ataupun melalui sumber – sumber pembelajaran lainnya;
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8. Meningkatkan dan mengoptimalkan peran seluruh peserta didik dalam
pembuatan laporan hasil pengamatan dalam bentuk cerita bergambar dan
melakukan presentasi kelompok dimana seluruh peserta didik dalam setiap
kelompok ikut terlibat;
9. Melakukan perbaikan RPP agar setiap tahapan pembelajaran dapat
dilaksanakan dengan terencana dan berjalan lancar. Peneliti juga
melaksanakan koordinasi dengan pengamat / observer untuk pengambilan
data pada siklus kedua agar proses pengamatan dapat berjalan dengan lancar
diantaranya pada tahapan pembuktian guru pun memperlihatkan contoh
cerita bergambar ataupun mind mapping yang dimodifikasi dengan gambar
yang dibuat guru sebagai penguatan dalam pembahasan materi.
2.

Hasil Penelitian Siklus Kedua

a. Perencanaan Tindakan
Berdasarkan hasil refleksi pada pembelajaran siklus 1, maka perlu
dipersiapkan

dan

direncanakan

perbaikan

–

perbaikan

untuk

tahapan

pembelajaran di siklus 2. Hal – hal yang perlu diperbaiki yaitu dengan menyusun
kembali Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di kelas, memberikan penekanan
kembali pada saat kegiatan pembelajaran diantaranya mendorong peserta didik
untuk atif bertanya dan mengikuti seluruh tahapan pembelajaran dengan baik
terutama bagi peserta didik yang belum memiliki peningkatan hasil belajar di pra
siklus maupun siklus pertama, memberikan penegasan untuk mencari referensi
dan

jelajah

literatur

agar

memperoleh

pengetahuan

yang

utuh

saat

mengumpulkan data untuk menguji hipotesis. Teknik pembagian peran juga
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lebih dimaksimalkan dalam kelompoknya baik saat pengumpulan data ataupun
saat presentasi secara berkelompok.
Laporan hasil pengamatan peserta didik dalam bentuk cerita bergambar
pun dimodifikasi tidak hanya dalam bentuk manual yang dibuat oleh peserta
didik dalam siklus 1 tetapi

juga memaksimalkan penggunaan TIK dimana

terdapat kolaborasi antara teknik pembuatan laporan secara manual ataupun
dengan

b. Pelaksanaan Tindakan
Kegiatan

pembelajaran

untuk

siklus

yang

kedua

meliputi

dua

pertemuan.dan satu pertemuan khusus untuk pengamatan secara langsung di
Kebun Binatang Taman Sari Bandung. Kegiatan pertama yaitu pengamatan objek
secara langsung yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 19 Agustus 2017 di Kebun
Binatang Taman Sari Bandung. Untuk kegiatan pembelajaran di kelas, meliputi
dua tindakan yaitu tindakan pertama dilaksanakan pada hari Kamis, 24 Agustus
2017 di kelas IX B pada jam ke 1-2. Untuk kegiatan pembelajaran yang pertama
dilaksanakan berdasarkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang telah disusun
sebelumnya. Pada pertemuan pertama dilaksanakan dengan menggunakan metode
pengamatan secara berkelompok dengan melaksanakan kegiatan pengamatan
berdasarkan panduan dari Lembar Kegiatan Peserta didik . Langkah – langkah
pembelajaran disesuaikan dengan sintak Pembelajaran berbasis inkuiri secara
terbimbing (Guided Inquiry) dan peserta didik melakukan teknik mencatat atau
50

pelaporan dengan menggunakan cerita bergambar berdasarkan hasil refleksi pada
siklus pertama.
Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Jum’at, pada tanggal 25 Agustus
2017 pada jam ke 1-2. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan berdasarkan rencana
kegiatan yang termuat dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Pada tindakan
yang kedua diakhiri dengan pemberian test tertulis untuk materi yang telah
diberikan dan pemberian angket respon peserta didik selama mengikuti kegiatan
pembelajaran. Selama kegiatan pembelajaran berlangsung , observer mengamati
seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh peserta didik

dan guru (peneliti).

Pengamatan terhadap peserta didik dilaksanakan berdasarkan lembar pengamatan
aktifitas peserta didik
c. Hasil Pengamatan Siklus 2
1. Frekuensi keaktifan peserta didik pada kegiatan pembelajaran berbasis
inkuiri dengan menerapkan cerita bergambar.

Untuk frekuensi keaktifan peserta didik

selama mengikuti kegiatan

pembelajaran pada siklus 2 dilakukan berdasarkan identifikasi indikator atau
aspek yang diobservasi yang berhasil dimunculkan peserta didik pada setiap
tahapan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berbasis inkuiri. Untuk
perhitungan secara rinci dapat diamati pada lampiran 3, sedangkan nilai rata –
rata frekuensi keaktifan peserta didik dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini.
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Tabel 4.5.Frekuensi Keaktifan Peserta didik
Berlangsung

Berdasarkan

saat Kegiatan Pembelajaran

Tahapan

Pembelajaran

dengan

Menggunakan Pembelajaran Berbasis Inkuiri pada Siklus Kedua.
Tahap
pembelajaran
Berbasis Inkuiri

Indikator / aspek yang
diamati

Tahap orientasi

•

Peserta

didik

Rata – rata
frekuensi
keaktifan
peserta didik

Keterangan

82,35 %

Baik Sekali

29,41 %

Kurang

79,41 %

Baik

antusias terhadap
tayangan gambar
atau

tayangan

video
•

Peserta

didik

mengajukan
pertanyaan

dan

menjawab
pertanyaan

yang

diajukan guru.

Tahap
merumuskan
masalah

•

Peserta

didik

secara
berkelompok
merumuskan
masalah
mengenai

suatu

fenomena di alam
tentang

materi

yang

akan

dibahas

pada

kegiatan
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Tahap
pembelajaran
Berbasis Inkuiri

Indikator / aspek yang
diamati

Rata – rata
frekuensi
keaktifan
peserta didik

Keterangan

73,53 %

Baik

79,41 %

Baik

91,18 %

Baik Sekali

pembelajaran

Tahap
menyusun
hipotesis

•

Peserta

didik

merumuskan
hipotesis

atau

dugaan sementara
mengenai
permasalahan
tentang

materi

yang akan dibahas
dalam

kegiatan

pembelajaran
Tahap

•

Peserta

didik

mengumpulkan

mencari referensi

data

dengan

cara

melakukan kajian
terhadap

buku

sumber,

jelajah

internet

maupun

sumber – sumber
lain yang relevan
•

Peserta

didik

membuat laporan
dalam

bentuk

cerita bergambar
mengenai

materi

yang

sedang
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Tahap
pembelajaran
Berbasis Inkuiri

Indikator / aspek yang
diamati

Rata – rata
frekuensi
keaktifan
peserta didik

Keterangan

100 %

Baik Sekali

79,41 %

Baik

82,35 %

Baik Sekali

dibahas

Tahap menguji

•

hipotesis

Perwakilan
peserta

didik

secara
berkelompok
mempresentasikan
hasil pengamatan
di depan kelas
•

Peserta

didik

menyimak
penjelasan

yang

disampaikan
temannya,
memberikan saran
dan menanggapi
•

Tahap

Peserta

didik

merumuskan

bersama – sama

kesimpulan

dengan

guru

menyimpulkan
materi

yang

dipelajari

Berdasarkan tabel 4.5, dapat dilihat keaktifan peserta didik yang termasuk
kategori baik sekali atau memiliki tingkat partisipasi peserta didik yang tinggi
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adalah peserta didik antusias terhadap tayangan gambar atau video peserta didik
secara berkelompok. merumuskan masalah, membuat laporan dalam bentuk cerita
bergambar, mempresentasikan hasil penelitian dan menyimpulkan materi yang
telah dipelajari. Adapun frekuensi keaktifan peserta didik dalam kategori cukup
adalah tahap peserta didik mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan serta
memberikan saran.
Rata – rata keaktifan peserta didik

selama mengikuti kegiatan

pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berbasis inkuiri siklus kedua
setiap tahapannya dapat dilihat pada tabel 4.6 di bawah ini.
Tabel 4.6. Rata – rata Frekuensi Keaktifan Peserta didik

saat Kegiatan

Pembelajaran Berlangsung Berdasarkan Tahapan Pembelajaran
dengan Menggunakan Pembelajaran Berbasis Inkuiri pada Siklus 2.
No

Tahapan Pembelajaran

Rata –rata
frekuensi
keaktifan peserta
didik dalam
persentase

Keterangan

55,88 %

Cukup

79,41 %

Baik

73,53 %

Baik

1

Tahap orientasi

2

Tahap merumuskan masalah

3

Tahap menyusun hipotesis

4

Tahap mengumpulkan data

85,29 %

Baik Sekali

5

Tahap menguji hipotesis

89,71 %

Baik Sekali
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No

Tahapan Pembelajaran

6

Tahap merumuskan kesimpulan

Rata –rata
frekuensi
keaktifan peserta
didik dalam
persentase
82,35 %

2. Perolehan hasil belajar peserta didik

Keterangan

Baik Sekali

pada kegiatan pembelajaran

dengan menerapkan pembelajaran berbasis inkuiri

Hasil belajar peserta didik

selama mengikuti kegiatan pembelajaran

diukur dengan menggunakan tes dalam bentuk soal uraian tertulis yang diberikan
di akhir pembelajaran pada pertemuan kedua setelah peserta didik mengikuti
seluruh tahapan pembelajaran. Untuk perolehan nilai rata – rata hasil belajar
peserta didik dan ketuntasan belajar di kelas pada kegiatan pembelajaran di
siklus ke 2 dapat diamati dalam tabel 4.7. di bawah ini!

Tabel 4.7. Hasil Belajar Peserta didik Setelah Mengikuti Kegiatan Pembelajaran
dengan Menerapkan Pembelajaran Berbasis Inkuiri Pada Siklus Kedua
No

Nama

Nilai

Keterangan

1

ALIPIA ARDHIANI KASTURI

60

Belum tuntas

2

ALMA AULIA PUTRI

80

Tuntas

3

ALNI KURNIATI

85

Tuntas

4

ANDARI JASMINE BETHARIE

58

Belum Tuntas
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No

Nama

Nilai

Keterangan

5

ANNISA RAMADINA

93

Tuntas

6

ASEP GUNAWAN

92

Tuntas

7

AZZAHRA RIZKYA ARGYANTI

78

Tuntas

8

DESTIN DIANI SANDRA PUTRI

85

Tuntas

9

DINAR ADI PATRIA

77

Tuntas

10

DINDIN SAEPUDIN

80

Tuntas

11

FAHMI HIDAYAT

90

Tuntas

12

HERMANSYAH MULYANA FAJAR

75

Tuntas

13

HESTI

75

Tuntas

14

MOH. WILDAN

75

Tuntas

15

MUHAMAD IRVAN ALMARIDO

77

Tuntas

16

MUHAMAD SYAKIR

92

Tuntas

17

MUHAMMAD RIFKI RUSMANSYAH

80

Tuntas

18

NABIL AQSHAL

87

Tuntas
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No

Nama

Nilai

Keterangan

19

NOVANTI SA'DIYAH YUSUP

77

Tuntas

20

NOVI DWIYANTI

77

Tuntas

21

NURHAKIKI

67

Belum tuntas

22

NURUL HAYATI

80

Tuntas

23

OLGA AMELIA KEWENG

75

Tuntas

24

RANDI SETIADI

75

Tuntas

25

RANTY RAHMAWATI

82

Tuntas

26

RENDI HARDIANSYAH

85

Tuntas

27

RIA PEBRIANTI

77

Tuntas

28

RISKA NUR AINI

67

Belum tuntas

29

SAHJA PUTRA AJRIYA

90

Tuntas

30

SEILMA AZRA SUNARYANI

55

Belum tuntas

31

SILVIA REZA FEBRIANTI

85

Tuntas

32

SALMA KOMARA ADININGSIH

65

Belum tuntas

33

SITI SAADAH SHOPIAH

67

Belum tuntas
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No

34

Nama

Nilai

Keterangan

87

Tuntas

ZASKIA NUR AZIZAH
Rata – rata nilai

78,03

Ketuntasan

79,41 %

Berdasarkan tabel 4.7, diperoleh hasil belajar diatas 90 sejumlah lima
orang siwa dan nilai terendah dengan nilai 55. Rata – rata nilai pada akhir siklus
kedua yaitu 78,03 dengan ketuntasan belajar di kelas mencapai 79,41%. Hal ini
menunjukkan bahwa ketuntasan belajar peserta didik telah mencapai lebih dari
75 % dari seluruh peserta didik kelas IX B

3. Tanggapan peserta didik

terhadap pembelajaran IPA dengan

menerapkan pembelajaran berbasis inkuiri.
Untuk mengetahui respon peserta didik terhadap pembelajaran IPA pada
materi

kelangsungan hidup makhluk hidup atau pada pertemuan 2, maka

dilakukan analisis terhadap angket peserta didik. Adapun respon/ tanggapan
peserta didik dapat dilihat dalam tabel 4.8. di bawah ini.

Tabel 4.8. Respon Peserta didik Terhadap Pembelajaran IPA dengan Menerapkan
Pembelajaran Berbasis Inkuiri.
No

Pertanyaan

Jumlah
Peserta
didik
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Pernyataan Persentase

No

Pertanyaan

Jumlah

Pernyataan Persentase

Peserta
didik
1.

Apakah penanyangan gambar / video
dapat menarik minat kalian untuk

34

Ya

100 %

0

Tidak

0%

34

Ya

100 %

0

Tidak

0%

29

Ya

85,29 %

5

Tidak

14,71 %

34

Ya

100 %

0

Tidak

0%

20

Ya

58,82 %

14

Tidak

41,18 %

34

Ya

100 %

0

Tidak

0%

34

Ya

100 %

0

Tidak

0%

mempelajari materi ?

2.

Apakah

pembelajaran

dengan

menggunakan pengamatan sederhana
memudahkan

kalian

mempelajari

materi ?
3.

Apakah kalian terbiasa membuat
laporan tentang hasil pengamatan /
praktikum ?

4.

Apakah

pembelajaran

dengan

menerapkan pembelajaran berbasis
inkuiri dapat memudahkan kalian
dalam mempelajari materi?
5.

Apakah kalian sebelumnya pernah
belajar

dengan

menerapkan

pembelajaran berbasis inkuiri ?

6.

Apakah kalian terbiasa melakukan
diskusi

baik

diskusi

kelompok

maupun diskusi kelas?

7.

Apakah kalian terbiasa mengajukan
pertanyaan, saran

–

saran

atau

menanggapi dalam kegiatan diskusi
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No

Pertanyaan

Jumlah

Pernyataan Persentase

Peserta
didik
kelas

maupun

kegiatan

diskusi

kelompok?

8.

Apakah

pembelajaran

yang

kita

34
Ya

100 %

0

Tidak

0%

34

Ya

100 %

0

Tidak

0%

lakukan memudahkan kalian untuk
mempelajari materi Kelangsungan
Hidup Makkhluk Hidup ?
9.

Apakah

pembelajaran

yang

kita

lakukan menambah motivasi kalian
untuk

mempelajari

materi

dan

pembelajaran IPA?

10. Apakah kalian memiliki saran untuk

Ya
24

pembelajaran IPA?

70,58 %

10
Saran

Tidak

1. Menurut

saya

29,42 %
pembelajaran

berdasarkan inkuiri perlu lebih
( Beberapa saran)

dikembangkan.

Materi

dalam

pembelajaran

harus

lebih

lengkap agar pengamatan siswa
lebih terperinci.
2. Menurut

saya

teknik

pembelajaran seperti ini cukup
mengasyikan dan membuiat anak
–

anak

tidak

jenuh.

Saya

sarankan teknik pembelajaran
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No

Pertanyaan

Jumlah

Pernyataan Persentase

Peserta
didik
seperti ini diterapkan di materi
lain
3. Sebaiknya

cara

pembelajaran

seperti ini berjalan terus menerus
karena dengan pembelajaran ini
dapat

memudahkan

cara

pembelajaran
4. Menurut
diadakan

aku

lebih

pembelajaran

sering
diluar

kelas karena akan menambah
ilmu

dengan

mudah

dan

menarik, belajar di luar kelas
lebih menyenangkan dan tidak
jenuh.

Karena

Destin

anak

kinestetik harus belajar dengan
bermain – main. Juga Ibu Nur
menjelaskan dengan jelas dan
lucu memudahkan aku untuk
lebih cepat mengerti. Adanya
presentasi juga membuat aku
lebih mngerti dengan ucapan
yang aku jelaskan juga lebih
mudah dipahami.

C. Tahap Refleksi
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Berdasarkan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan pada siklus
ke-2, maka diperoleh hasil rata – rata belajar sebesar 78,03 dan ketuntasan belajar
peserta didik di kelas IX B sebesar 79,41 %. Hal ini menunjukkan bahwa
kriteria ketuntasan minimal atau indikator kinerja di kelas untuk rata – rata nilai
telah melampui nilai rata – rata 75 dan ketuntasan belajar melampaui nilai KKM
lebih dari 75 %. Tafsiran dari data tersebut bahwa kegiatan pembelajaran melalui
pembelajaran berbasis inkuiri dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik
dengan ketuntasan melebihi 75 % sehingga penelitian hanya menggunakan dua
siklus.

B. Pembahasan
Berdasarkan hasil identifikasi yang terjadi pada materi Kelangsungan
Hidup Makhluk Hidup dan dikaitkan dengan materi sebelumnya yang dilakukan
oleh peserta didik , maka untuk menemukan konsep mengenai Kelangsungan
Hidup Makhluk Hidup, peserta didik melaksanakan pengamatan secara
sederhana. Bila mencermati kegiatan selama pembelajaran berlangsung, terlihat
bahwa materi Kelangsungan Hidup Makhluk Hidup merupakan materi yang tepat
untuk disampaikan dengan menggunakan pembelajaran berbasis inkuiri. Hal ini
sesuai dengan Kurikulum 2006 dimana dinyatakan bahwa IPA bukan hanya
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penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta – fakta, konsep – konsep
atau prinsip – prinsip saja tetapi merupakan suatu penemuan ataupun sesuai
dengan tujuan mata pelajaran IPA di SMP yaitu dapat mengembangkan
pemahaman alam tentang berbagai macam gejala alam, konsep dan prinsip IPA
yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari – hari .
Pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berbasis inkuiri dan
menerapkan teknik pelaporan dengan menggunakan cerita bergambar merupakan
sarana untuk mencapai literasi sains bagi peserta didik. Hal ini sesuai dengan
karateristik pembelajaran berbasis inkuiri, yang memberi kesempatan kepada
peserta didik untuk belajar bermakna (Depdiknas:2002). Inkuiri sebagai salah
satu strategi pembelajaran dimana mengutamakan proses penemuan dalam
pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan.
Hasil belajar pada penelitian ini diukur dengan menggunakan tes tertulis
setelah kegiatan pembelajaran berlangsung atau di akhir setiap siklus. Sementara
keaktifan peserta didik

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran setiap

tahapannya di ukur dengan menggunakan lembar observasi peserta didik
1. Pembahasan Siklus Pertama
Kegiatan pembelajaran pada siklus pertama dilakukan selama dua kali
pertemuan. Untuk pembelajaran pada siklus pertama menggunakan metode
pengamatan, penugasan dan diskusi. Pembelajaran dengan menggunakan metode
pengamatan sederhana bertujuan agar peserta didik
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dapat memperoleh suatu

pemahaman konsep mengenai

Kelangsungan Hidup Makhluk Hidup melalui

penemuan konsep yang dilakukan oleh peserta didik .
Pembelajaran IPA dengan menggunakan pembelajaran berbasis inkuiri
yang dilaksanakan melalui tahapan – tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahap
orientasi . Pemberian stimulus atau rangsangan diberikan melalui tayangan video
ataupun gambar mengenai kehidupan sehari – hari yang berkaitan dengan
Kelangsungan Hidup Makhluk Hidup. Frekuensi keaktifan peserta didik pada
tahap ini adalah sebesar 76,47 % dengan kategori baik . Hal ini disebabkan
peserta didik memiliki ketertarikan pada penyajian melalui gambar yang menarik
ataupun video sehingga dapat memusatkan perhatian peserta didik secara
keseluruhan. Meskipun demikian masih ada beberapa peserta didik yang masih
belum memperlihatkan antusiasme atau bersikap biasa saja sebesar 23,53 %. Hal
ini terlihat dari raut muka dan aktivitas yang dilakukan peserta didik yang kurang
memperhatikan tayangan gambar/ video.
Untuk mengawali kegiatan pembelajaran dan mengarahkan peserta didik
tentang materi yang akan dipelajari maka peserta didik diberikan kesempatan
untuk mengajukan pertanyaan mengenai tayangan video ataupun menjawab
pertanyaan yang diajukan guru ( lampiran 1). Pada tahap ini frekuensi keaktifan
peserta didik untuk mengajukan pertanyaan adalah 20,59 % atau pada kategori
kurang. Hal ini disebabkan belum seluruh peserta didik

termotivasi untuk

mengajukan pertanyaan, waktu pembelajaran yang terbatas dan aktivitas peserta
didik yang cukup padat.
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Tahap kedua yaitu merumuskan masalah. Pada tahapan ini, peserta didik
melakukan pembelajaran secara berkelompok. Peserta didik dibagi menjadi tujuh
kelompok secara heterogen yang sudah diinformasikan pada peserta didik pada
pertemuan sebelumnya. Masing – masing kelompok melakukan identifikasi
berdasarkan gambar yang telah diberikan kepada setiap peserta ataupun video
yang telah disajikan di awal pembelajaran. Setiap kelompok secara bekerja sama
merumuskan rumusan masalah berkaitan dengan pemaparan gambar ataupun
video dan menuliskan dalam Lembar Kegiatan Peserta didik. Setelah peserta
didik melakukan perumusan masalah, maka tahapan selanjutnya merumuskan
hipotesis. Pada tahap pengumpulan data, peserta didik melengkapi data yang
sesuai dengan materi yang dipelajari dan digunakan untuk menjawab rumusan
masalah ataupun hipotesis. Pada tahap ini, peserta didik diberikan kesempatan
untuk mencari referensi dengan cara melakukan kajian terhadap berbagai buku
sumber, jelajah internet maupun sumber – sumber lain yang relevan. Pada tahap
ini frekuensi keaktifan peserta didik adalah 79,41 % atau dalam kategori baik.
Keaktifan peserta didik yang mencapai 79,41 % disebabkan sebagian besar
peserta didik memanfaatkan penggunaan referensi baik dari buku sumber ataupun
jelajah internet. Meskipun demikian dibandingan dengan penggunaan jelajah
internet, sebagian peserta didik lebih memanfaatkan penggunaan buku sumber
secara bersama – sama dalam kelompoknya. Hal ini disebabkan buku sumber
mata pelajaran IPA tidak dimiliki oleh seluruh peserta didik, termasuk
penggunaan internet akibat terkendala jaringan.
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Tahap selanjutnya dalam pengumpulan data adalah pembuatan laporan
secara berkelompok. Pada tahapan ini, peserta didik membuat laporan dalam
bentuk cerita bergambar untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis (dugaan
sementara) dan berdasarkan data – data yang dimiliki oleh peserta didik. Pada saat
menyusun laporan secara berkelompok, peserta didik dalam kelompoknya
membuat laporan secara manual ataupun menyusun cerita bergambar dimana
gambar dan keterangannya ditulis tangan. Teknik pembuatan cerita bergambar
diserahkan sepenuhnya pada kreativitas masing – masing kelompok dimana peran
guru hanya memberikan gambaran mengenai macam – macam cerita bergambar
yang dapat dibuat oleh peserta didik. Dari hasil yang diperoleh dapat terlihat
perbedaan hasil interpretasi dalam penyusunan cerita bergambar, meskipun
demikian tidak melupakan esensi dari materi yang telah dipelajari yaitu mengenai
pola – pola adaptasi makhluk hidup. Dalam penyusunan cerita bergambar, setiap
orang dalam kelompoknya berbagi peran apakah dalam menggambar ataupun
menuliskan keterangan. Frekuensi keaktifan peserta didik pada tahap ini mencapai
82,35 %. Hal ini menunjukkan belum seluruh peserta didik terlibat dalam
penyusunan laporan.
Tahap selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis
dilakukan pada pertemuan kedua melalui teknik presentasi. Pada tahap ini
perwakilan peserta didik

secara berkelompok mempresentasikan hasil

pengamatan di depan kelas. Pada saat mempresentasikan hasil pembelajaran,
belum seluruh anggota kelompok tampil ke depan, namun setiap kelompok hanya
diwakili oleh perwakilannya masing – masing berjumlah antara satu sampai dua
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orang. Sementara itu, pada tahap menyimak penjelasan ataupun memberikan
saran dan menanggapi, frekuensi keaktifan peserta didik

adalah

79,41%.

Tafsiran yang dapat dinyatakan dari data tersebut adalah jumlah peserta didik
yang menyimak penjelasan saat kelompok yang lain tampil ataupun mengajukan
saran dan menanggapi belum dilaksanakan oleh seluruh peserta didik, hal ini
disebabkan masih adanya peserta didik

yang melakukan aktivitas masing –

masing ataupun kurang menunjukkan antusiasme. Untuk mengajukan saran dan
menanggapi, peserta didik

juga kurang terfasilitasi untuk bertanya ataupun

menjawab akibat keterbatasan waktu.
Tahap pembelajaran terakhir melalui pembelajaran inkuiri pada siklus
kedua yaitu merumuskan kesimpulan. Kemampuan

merumuskan kesimpulan

yang dilakukan oleh peserta didik bersama – sama dengan peserta didik dengan
prosentase mencapai 82,35 %. Tafsiran dari data tersebut, peserta didik dapat
melakukan proses perumusan kesimpulan karena guru berusaha mengarahkan
seluruh peserta didik untuk bersama – sama menyimpulkan materi berdasarkan
materi yang telah dipelajari. Pada pertemuan kedua di akhir siklus, seluruh peserta
didik melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran

yaitu dalam bentuk tes

tertulis. Tes tertulis yang dilaksanakan oleh peserta didik meliputi soal dalam
bentuk uraian.
Setelah melaksanakan kegiatan evaluasi melalui tes tertulis, maka
diperoleh hasil tes belajar peserta didik
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untuk kegiatan pembelajaran siklus

pertama. Berikut disajikan data perbandingan hasil belajar peserta didik untuk pra
siklus dan siklus pertama dalam tabel 4.9. di bawah ini.
Tabel 4.9. Perbandingan Hasil Belajar Peserta didik Pada Tahap Pra Siklus dan
Siklus Pertama.
No

Aspek

1.

Rata – rata nilai

2.

Ketuntasan

Tahap Pra
Siklus
72,2

Tahap
Siklus 1
75,47

Peningkatan

35,30 %

64,71 %

29,41 %

3,27

Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel 4.9, maka dapat dilihat
terjadinya perubahan hasil belajar peserta didik antara pra siklus atau evaluasi
pada materi sebelumnya dengan hasil belajar peserta didik setelah mengikuti
kegiatan pembelajaran untuk siklus pertama. Pada tahap pra siklus rata – rata
nilai yang diperoleh peserta didik

yaitu 72,2. Hasil ini diperoleh karena

banyaknya peserta didik yang belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal
sejumlah 22 peserta didik atau dengan persentase ketuntasan 35,30%. Sejumlah
12 orang peserta didik telah memenuhi KKM dengan nilai tertinggi 88 dan
terendah 53.
Hasil belajar yang diperoleh pada siklus pertama melalui penerapan
pembelajaran berbasis inkuiri, terdapat perubahan untuk nilai rata – rata kelas
yaitu mencapai 75,47. Sejumlah 22 orang peserta didik telah memenuhi KKM,
sementara itu 12 orang peserta didik masih belum memenuhi Kriteria Ketuntasan
Minimal. Nilai tertinggi yang diperoleh pada siklus pertama diraih dengan nilai 92
dan nilai terendahnya yaitu 48 . Meskipun terjadi peningkatan rata – rata kelas
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menjadi 75,47 namun ketuntasan nilai di kelas masih belum mencapai 75 %
tetapi baru mencapai 64,71 % dari persentase keseluruhan 100 %.
Perbandingan rata – rata nilai yang diperoleh pada tahap pra siklus dan
tahap siklus 1 divisualisasikan melalui grafik 4.1 di bawah ini.
75.47
75.5
75
74.5
74
73.5
73
72.5

rata - rata nilai
72.2

72
71.5
71
70.5
pra siklus

siklus 1

Gambar 4.1. Grafik perbandingan rata – rata nilai yang diperoleh pada tahap pra
siklus dan siklus pertama.
Rata – rata nilai hasil belajar melalui tes tertulis yang diperoleh pada tahap
pra siklus ke tahap siklus 1 terdapat peningkatan yang cukup signifikan dari rata
– rata 72,2 pada tahap pra siklus ke rata – rata nilai 75,47 pada tahap siklus 1.
Perbedaan data yang signifikan menunjukkan bahwa pada pembelajaran dengan
menggunakan pembelajaran berbasis inkuiri, pemahaman konsep peserta didik
atau kemampuan secara kognitif dapat lebih dikuasai oleh peserta didik .
Pada pembelajaran inkuiri, bahan ajar tidak disajikan dalam bentuk akhir,
peserta didik

dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan menghimpun
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informasi, membandingkan. Berdasarkan kajian yang disampaikan Rustaman, N:
2005

dinyatakan

bahwa

.

“Pembelajaran

seyogyanya

menekankan

pengembangan kemampuan untuk memproses dan menghasilkan pengetahuan
sekaligus dengan dampak pengiring yang menyertainya, atau dikenal dengan
proses, produk dan nilai” . Menurut (Trowbridge, et al., 1981 dalam
Rustaman, N, 2005) menyatakan mengenai keterkaitan pembelajaran inkuiri
dengan kemampuan bertanya dan kemungkinan pembelajaran dalam berbagai
metode pembelajaran. , Berdasarkan hal tersebut, perlunya pengalaman belajar
sains yang bermakana dan dapat bermanfaat bagi peserta didik dengan
mengembangkan pembelajaran pokok bahasan tertentu dalam sains melalui
pengembangan kemampuan dasar kerja ilmiah dan berbagai metode.
Pembelajaran inkuiri seringkali dipersepsikan hanya dapat dilaksanakan
melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode praktikum IPA yang
identik dengan pembelajaran untuk mengembangkan Keterampilan Proses Sains.
Beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran
sains di sekolah antara lain metode ceramah, diskusi, eksperimen dan
penyelidikan, widyawisata serta bermain peran dengan pendekatan pemecahan
masalah dalam bentuk kegiatan: (1) tugas menggambar, (2) menceritakan
kembali, (3)mengutarakan dengan kata-kata sendiri, (4) mengarang, (5)
simulasi, (6) percobaan ( Rustaman, N, 2005). Dengan demikian pembelajaran
yang dilaksanakan berbasis inkuiri dapat dikembangkan dengan menggunakan
berbagai metode pembelajaran dengan berdasarkan pada prinsip pembelajaran
inkuiri yaitu melakukan pencarian konsep melalui kegiatan yang melibatkan
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pertanyaan,

inferensi,

prediksi,

berkomunikasi,

interpretasi

dan

menyimpulkan.
Hal tersebut sejalan dengan pengembangan Keterampilan Proses Sains
dalam pembelajaran Sains

seperti yang diungkapkan oleh Rustaman,et

al,2003:94-96 mengenai indikator – indikator keterampilan proses sains
diantaranya

mengobservasi,

mengklasifikasikan,

menafsirkan

meramalkan,

hasil

mengkomunikasikan,

pengamatan,
berhipotesis,

merencanakan percobaan, melaksanakan percobaan, menerapkan konsep atau
prinsip dan mengajukan pertanyaan.
Keberhasilan kegiatan pembelajaran tidak hanya dilihat dari adanya
peningkatan dari rata – rata nilai di kelas. Faktor lain yang ikut berpengaruh
adalah ketuntasan hasil belajar peserta didik di kelas. Untuk memvisualisasikan
perbandingan ketuntasan hasil belajar peserta didik pada tahap pra siklus dan
siklus 1 dapat dilihat dalam grafik 4.2. di bawah ini.
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Gambar 4.2. Grafik perbandingan ketuntasan hasil belajar yang diperoleh pada
tahap pra siklus dan siklus pertama.
Berdasarkan grafik di atas terdapat peningkatan ketuntasan belajar peserta
didik pada tahap pra siklus (35,30 %) ke tahap siklus 1 ( 64,71%). Meskipun
terdapat peningkatan dari persentase ketuntasan belajar peserta didik , namun
belum mencapai indikator kinerja yang diharapkan yaitu mencapai ketuntasan
minimal 75 % untuk seluruh peserta didik . Hal tersebut menunjukkan bahwa
perlu adanya perubahan dalam menerapkan pembelajaran berbasis inkuiri.
Pemikiran tersebut bertitik tolak karena peningkatan hasil yang signifikan untuk
rata – rata nilai hendaknya dapat diimbangi dengan ketuntasan yang dapat
memenuhi ketuntasan minimal yang diharakan. Hal inilah yang menjadi dasar
untuk perbaikan bagi pembelajaran selanjutnya.
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Berdasarkan angket yang diberikan kepada peserta didik mengenai respon
peserta didik pada Materi Kelangsungan Hidup Makhluk Hidup (Tabel 4.4),
maka dapat dinyatakan bahwa pembelajaran yang dilakukan dengan menerapkan
pembelajaran berbasis inkuiri dapat meningkatkan motivasi peserta didik untuk
mempelajari

materi

(100%).

Salah

satu

tahapan

pembelajaran

dengan

menggunakan pembelajaran berbasis inkuiri yaitu pemberian stimulus/rangsangan
juga direspon positif oleh para peserta didik dengan persentase peserta didik
yang menjawab dapat meningkatkan motivasi belajar sejumlah 97,06 %.
Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode pengamatan
sederhana pun dapat memudahkan peserta didik mempelajari materi (100%). Hal
ini tetapi tidak diimbangi dengan peserta didik yang terbiasa membuat laporan
pengamatan (67,65%). Tafsiran dari data tersebut menunjukkan bahawa meskipun
kegiatan pengamatan ataupun kegiatan praktikum seringkali dilaksanakan di
sekolah ataupun pada jenjang Sekolah Menengah Pertama, namun sebagaian besar
peserta didik belum mengetahui teknik penyusunan laporan kegiatan hasil
pengamatan. Hal inilah yang perlu ditindaklanjuti oleh guru dalam kegiatan
pembelajaran di kelas.
Pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berbasis inkuiri pun
mendapat respon yang positif (91,18 %), meskipun sebagian besar peserta didik
belum pernah belajar dengan menggunakan inkuiri (52,95 %). Hal ini dapat
dimaklumi karena meskipun dalam pembelajaran sains seringkali menggunakan
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proses penemuan terhadap suatu konsep, namun peserta didik kurang
diperkenalkan pada istilah – istilah yang berkaitan dengan pembelajaran.
Adapun kegiatan pembelajaran dengan menggunakan diskusi dan
kebiasaan peserta didik dalam mengajukan pertanyaan, saran – saran ataupun
menanggapi memperoleh prosentase 88,24 %. Adapun saran – saran yang
dikemukakan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dengan menerapkan
pembelajaran berbasis

inkuiri antara perlunya menindaklanjuti kegiatan

pembelajaran berbasis inkuiri secara berkesinambungan. Berdasarkan respon
peserta didik yang diberikan maka dapat dinyatakan bahwa pembelajaran dengan
menerapkan pembelajaran berbasis inkuiri dapat meningkatkan motivasi peserta
didik

untuk belajar dan mempermudah pemahaman peserta didik

dalam

mempelajari materi IPA. Namun tentunya berdasarkan saran yang diberikan dapat
menjadi acuan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang lebih baik dan
bermakna.
2. Pembahasan Siklus Kedua
Kegiatan pembelajaran pada siklus 2 dilaksanakan melalui dua pertemuan.
Setiap pertemuan diukur frekuensi keaktifan peserta didik selama mengikuti
kegiatan pembelajaran, tes tertulis yang dilaksanakan di akhir kegiatan
pembelajaran dan untuk melihat respon peserta didik

setelah melaksanakan

pembelajaran maka di akhir siklus, peserta didik mengisi angket respon peserta
didik . Berikut akan disajikan perbandingan frekuensi keaktifan peserta didik
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untuk kegiatan pembelajaran pada siklus 1 dan siklus 2 yang dapat dilihat dalam
tabel 4. 9 di bawah ini.

Tabel 4.10.

Perbadingan Keaktifan Peserta didik selama Mengikuti Kegiatan
Pembelajaran pada Siklus 1 dan Siklus 2.

No

Aspek yang diobservasi

Frekuensi keaktifan

Peningkatan

peserta didik
Siklus 1

Siklus 2

1.

Peserta didik antusias terhadap
tayangan gambar atau tayangan
video
atau
pengamatan
langsung

76,47 %

82,35 %

5,88 %

2

Peserta didik mengajukan
pertanyaan dan menjawab
pertanyaan yang diajukan guru.
Peserta
didik
secara
berkelompok
merumuskan
masalah
mengenai
suatu
fenomena di alam tentang
materi yang akan dibahas pada
kegiatan pembelajaran
Peserta didik merumuskan
hipotesis
atau
dugaan
sementara
mengenai
permasalahan tentang materi
yang akan dibahas dalam
kegiatan pembelajaran
Peserta didik mencari referensi
dengan cara melakukan kajian
terhadap buku sumber, jelajah
internet maupun sumber –
sumber lain yang relevan

20,59 %

29,41 %

8,82 %

73,53 %

79,41 %

5,88 %

70,59 %

73,53 %

2,94 %

70,59 %

79,41 %

8,82 %

3

4

5

76

6

7

8

9

Peserta didik membuat laporan
dalam bentuk cerita bergambar
mengenai materi yang sedang
dibahas
Perwakilan peserta didik secara
berkelompok
mempresentasikan
hasil
pengamatan di depan kelas
Peserta
didik
menyimak
penjelasan yang disampaikan
temannya, memberikan saran
dan menanggapi
Peserta didik bersama – sama
dengan guru menyimpulkan
materi yang dipelajari

82,35 %

91,18 %

8,65 %

41,17 %

100 %

58,83 %

79,41 %

79,41 %

0%

79,41 %

82,35 %

2,94 %

Berdasarkan tabel 4.10, maka dapat dilihat adanya perubahan aktivitas
peserta didik . Peningkatan aktivitas peserta didik yang paling signifikan terdapat
pada aspek mempresentasikan hasil di depan kelas (58,83%) dan mengajukan
pertanyaan

dengan persentase 8,82 %. Hal ini sesuai dengan refleksi

pembelajaran di akhir siklus pertama, dimana guru merancang proses
pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi peserta didik untuk bertanya
ataupun menjawab. Meskipun demikian untuk aspek mengajukan pertanyaan
masih dalam kategori cukup disebabkan motivasi untuk bertanya masih belum
dimiliki oleh sebagian besar peserta didik , tetapi hanya didominasi oleh sebagian
besar peserta didik saja yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan juga
dipengaruhi keterbatasan waktu dalam kegiatan pembelajaran sehingga kurang
bisa memfasilitasi peserta didik untuk bertanya.
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Kemampuan untuk mengajukan pertanyaan ataupun menjawab pertanyaan
terdapat peningkatan karena pada siklus kedua, pada tahap pemberian stimulus
atau rangasangan, selain melalui penanyangan gambar pada pertemuan pertama,
guru memberikan kesempatan kepada peserta didik

untuk mengajukan

pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di luar yaitu pada saat
pengamatan secara langsung di Kebun Binatang. Selain berusaha mengarahkan
pertanyaan peserta didik

dan menjawab secara bersama – sama. Guru pun

memberikan pertanyaan pengarah pada peserta didik
gambar.

yang berkaitan dengan

Melalui pertanyaan pengarah yang diajukan oleh guru yaitu dalam

bentuk pertanyaan kognitif dapat merangsang rasa ingin tahu peserta didik yang
diungkapkan dalam bentuk pertanyaan yang mengarah pada penyelidikan
sehingga sangat efektif untuk mengembangkan keterampilan proses sains
(Rustaman, 2002 : 6). Hal ini sesuai dengan apa yang akan dilakukan oleh peserta
didik dalam kegiatan pembelajaran yaitu melalui pembelajaran berbasis inkuiri,
peserta didik

menemukan konsep melalui pengamatan dan mengembangkan

keterampilan proses sains.
Pada pembelajaran siklus ke dua, saat pengamatan di Kebun Binatang,
peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok besar yaitu kelompok Aves, Mamalia
dan Reptil. Masing – masing kelompok besar terbagi menjadi beberapa kelompok
seperti kelompok pada kegiatan pembelajaran siklus pertama. Setiap kelompok
besar didampingi oleh seorang guru pembimbing yang bertugas untuk
memfasilitasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dan mengobservasi
keaktifan siswa dalam setiap tahapan mulai dari merumuskan masalah,
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menentukan hipotesis, merancang konten data penelitian dan mengumpulkan data.
Setiap kelompok diminta untuk menentukan rumusan masalah terkait seleksi
alam, perkembangbiakan dan faktor – faktor yang mempengaruhi kelangsungan
hidup makhluk hidup berdasarkan apa yang diobservasi / pengamatan umum
peserta didik pertama kali sebelum menjelajahi Kebun Binatang.
Setelah menentukan rumusan masalah dan merumuskan hipotesis, setiap
anggota kelompok peserta didik merumuskan hipotesis atau dugaan sementara.
Sebelum melakukan pengamatan terlebih dahulu setiap kelompok peserta didik
menentukan hal- hal apakah yang perlu diteliti untuk menunjang data pengamatan
dan melakukan pengumpulan data berdasarkan apa yang diamati

di Kebun

Binatang Taman Sari Bandung. Adapun tahap pengumpulan data dilakukan selain
di Kebun Binatang yaitu di kelas melalui jelajah informasi melalui internet
ataupun buku sumber untuk menambah data hasil pengamatan.
Pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berbasis inkuiri
dilaksanakan melalui tahapan – tahapan (sintak) yang dilaksanakan secara
sistematis (berurutan). Berikut akan disajikan data perbandingan rata – rata
frekuensi persentase keaktifan peserta didik

selama mengikuti kegiatan

pembelajaran pada siklus pertama dan siklus kedua yang dapat dilihat pada tabel
4.11. di bawah ini.
Tabel 4.11.Perbandingan Rata – rata Frekuensi Keaktifan Peserta didik
Kegiatan

Pembelajaran

Berlangsung

Berdasarkan

saat

Tahapan

Pembelajaran dengan Menggunakan Pembelajaran Berbasis Inkuiri
pada Siklus Pertama dan Siklus Kedua
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No
1.
2.
3.

Tahapan

Kedua

Tahap orientasi

48,53 %

55,88 %

Tahap merumuskan
masalah

73,53 %

79,41 %

5,88 %

70,59 %

73,53 %

2,94 %

Tahap menyusun hipotesis
Tahapan

4.

6.

Peningkatan

Pertama

No

5.

Siklus

Siklus
Pertama

Kedua

Tahap mengumpulkan data

70,59 %

85,29 %

Tahap menguji hipotesis

60,29 %

89,71 %

Tahap merumuskan
kesimpulan

79,41 %

82,35 %

7,35%

Peningkatan

14,70 %

29,42 %
2,94 %

Berdasarkan tabel 4.11, dapat dilihat bahwa terdapat perubahan yang
signifikan pada tahap

mengumpulkan data. Tahap pembelajaran lain yang

mengalami peningkatan yang signifikan adalah menguji hipotesis. Hal ini sesuai
dengan tafsiran data secara terperinci pada tabel sebelumnya dimana setiap
peserta didik diminta untuk menyiapkan bahan untuk studi literatur baik berupa
buku sumber ataupun sumber lain yang relevan. Selain itu peserta didik pun
diminta untuk terlibat secara aktif dalam pengumpulan data, dimana setiap
anggota kelompok berbagi peran dalam mengumpulkan data melalui pengamatan
langsung di Kebun Binatang ataupun melengkapi data di kelas. Dalam teknik
penyusun laporan pun pada pembelajaran siklus ke 2 dilakukan dengan
memaksimalkan partisipasi aktif peserta didik yaitu dilakukan dengan

80

memfasilitasi peserta didik dalam membuat laporan kelompok dalam bentuk
cerita bergambar dengan menggunakan TIK di lab TIK dimana selain data yang
diperoleh dari hasil pengamatan di Kebun Binatang, peserta didik pun dapat
melakukan jelajah informasi melalui internet, untuk melengkapi data.
Untuk memvisualisasikan perbandingan rata – rata frekuensi keaktifan
peserta didik dalam kegiatan pembelajaran pada siklus pertama dan siklus kedua
dapat dilihat pada grafik 4.3. di bawah ini.
Grafik. 4.3.

Perbadingan Rata – rata Frekuensi Keaktifan Peserta didik Selama
Mengikuti Kegiatan Pembelajaran Pada Siklus Pertama dan Siklus
Kedua.
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Kegiatan pembelajaran pada siklus kedua diakhiri dengan pemberian tes
tertulis untuk mengukur sejauh mana kemampuan kognitif peserta didik pada
materi Kelangsungan Hidup Makhluk Hidup (Seleksi dan Perkembangbiakan)
dan ketuntasan hasil belajar peserta didik di kelas. Soal yang diberikan dalam
bentuk uraian dengan jumlah yang sama seperti pada pertemuan pertama. Untuk
melihat peningkatan hasil belajar peserta didik dan ketuntasan belajar pada siklus
kedua, maka data hasil belajar pada siklus kedua dibandingkan dengan data hasil
belajar peserta didik pada siklus pertama. Berikut disajikan data perbandingan
hasil belajar peserta didik pada pembelajaran siklus pertama dengan data hasil
belajar peserta didik pada siklus kedua yang terdapat pada tabel 4.12 di bawah
ini.
Tabel 4.12. Perbadingan Hasil belajar Peserta didik dan Ketuntasan Belajar
Antara Pembelajaran pada Siklus Pertama dengan Pembelajaran
Pada Siklus Kedua.
No

Aspek

1.

Rata – rata nilai

2.

Ketuntasan

Tahap Siklus I

Tahap
Siklus II

Peningkatan

75,47

78,03

2,56

64,71 %

79,41%

14,7 %

Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel 4.12, maka dapat dilihat
terjadinya perubahan hasil belajar peserta didik antara siklus pertama dengan
hasil belajar peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran untuk siklus
kedua. Pada tahap siklus pertama rata – rata nilai yang diperoleh peserta didik
yaitu 75,47 dan memiliki tafsiran kenaikan rata – rata yang cukup signifikan
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dibandingan dengan rata – rata nilai pada pra siklus sementara pada siklus kedua
rata – rata nilai yang diperoleh peserta didik yaitu 78,03. Perbandingan rata –
rata nilai yang diperoleh pada tahap siklus 1 dan tahap siklus 2 divisualisasikan
melalui grafik 4.4 di bawah ini.

78.5

78.03

78
77.5
77
76.5
76

rata - rata nilai
75.47

75.5
75
74.5
74
siklus 1

siklus 2

Gambar 4.4. Grafik perbandingan rata – rata nilai yang diperoleh pada tahap
siklus pertama dan siklus kedua.
Tingkat keberhasilan selama mengikuti kegiatan pembelajaran bukan
hanya dilihat dari rata – rata nilai saja tetapi juga ditentukan dari nilai ketuntasan
belajar yang diperoleh peserta didik

di kelas selama mengikuti kegiatan

pembelajaran. Nilai ketuntasan belajar di kelas memiliki peningkatan nilai antara
siklus pertama dan siklus kedua sebesar 14,7 %. Untuk memvisualisasikan
perbandingan ketuntasan hasil belajar peserta didik pada tahap siklus 1 dan siklus
2 dapat dilihat dalam grafik 4.5. di bawah ini.
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Gambar 4.5. Grafik perbandingan ketuntasan hasil belajar yang diperoleh pada
tahap siklus pertama dan siklus kedua .
Berdasarkan grafik 4.5, dapat dillihat bahwa untuk ketuntasan belajar IPA
pada kegiatan pembelajaran siklus 2 memiliki prosentase 79,41 %. Hal ini
menunjukkan bahwa ketuntasan belajar peserta didik telah memenuhi indikator
kinerja yaitu dengan ketuntasan belajar minimal 75 % dari seluruh peserta didik
di kelas.
Berdasarkan angket yang diberikan kepada peserta didik mengenai respon
peserta didik pada Materi Seleksi Alam dan Perkembangbiakan (Tabel 4.8), maka
dapat dinyatakan bahwa pembelajaran yang dilakukan dengan menerapkan
pembelajaran berbasis inkuiri dapat meningkatkan motivasi peserta didik untuk
mempelajari

materi

(100%).

Salah

satu

tahapan

pembelajaran

dengan

menggunakan pembelajaran berbasis inkuiri yaitu pemberian stimulus/rangsangan
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juga direspon positif oleh para peserta didik dengan persentase peserta didik
yang menjawab sejumlah 97,06 %.
Pada pembelajaran siklus kedua, terdapat peningkatan respon positif
peserta didik, baik dalam menjawab kegiatan pembelajaran dapat meningkatkan
motivasi ataupun memudahkan peserta didik dalam mempelajari materi. Berbagai
hal yang dapat menjadi pertimbangan diantaranya adalah kegiatan pembelajaran
untuk memperoleh suatu konsep yang utuh mengenai pembelajaran dilaksanakan
di luar kelas ataupun melihat objek secara langsung meskipun bukan di alam liar
sebenarnya.
Kegiatan pembelajaran di Kebun Binatang, dimana peserta didik dapat
merumuskan suatu permasalahan, menyusun suatu hipotesis, menentukan faktor –
faktor apa yang perlu dilakukan melalui pengamatan yang menunjang dalam
pemenuhan konsep materi dilakukan di luar kelas dan dalam mengumpulkan data
dapat melihat objeknya secara langsung, perilaku yang dilakukan oleh organisme
sebagai langkah awal penyelidikan. Kegiatan ini sejalan dengan yang disampaikan
oleh Widiasworo, Erwin (2017:79) bahwa “pembelajaran bisa terjadi dimana saja,
di dalam ataupun di luar kelas bahkan di luar sekolah”. Kegiatan pembelajaran
yang dilakukan di luar sekolah dapat memberikan pengalaman langsung, materi
pembelajaran dapat semakin konkret dan nyata sehingga dapat mewujudkan
pembelajaran yang bermakna.
Mata pelajaran IPA merupakan mata pelajaran yang banyak bersentuhan
dengan alam sekitar, sehingga dirasakan tepat untuk mendapatkan pengalaman
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belajar dan menemukan suatu konsep melalui pengalaman belajar secara
langsung. Meskipun pada pembelajaran yang dilakukan pengumpulan data selain
melalui hasil pengamatan, peserta didik juga dapat mencari data pembanding
melalui berbagai sumber belajar, namun data primer yang diperoleh peserta didik
melalui pengamatan langsung, dapat memberikan penguatan yang sangat positif
dalam mengembangkan keterampilan proses sains, ataupun pembentukan konsep
yang digeneralisasikan dengan konsep yang lebih khusus.
Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode pengamatan
sederhana pun dapat memudahkan peserta didik mempelajari materi (100%). Hal
ini diimbangi dengan peserta didik yang terbiasa membuat laporan pengamatan
(85,29 %). Perolehan

data dimana peserta didik

terbiasa membuat laporan

pengamatan mengalami peningkatan dibandingan hasil angket pada siklus
pertama..
Adapun kegiatan pembelajaran dengan menggunakan diskusi dan
kebiasaan peserta didik dalam mengajukan pertanyaan, saran – saran ataupun
menanggapi memperoleh persentase yang sama yaitu 100 %. Adapun saran –
saran yang dikemukakan peserta didik

dalam kegiatan pembelajaran dengan

menerapkan pembelajaran berbasis inkuiri diantaranya adalah dengan lebih sering
melaksanakan kegiatan pengamatan atau praktikum.
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Berdasarkan hasil kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di akhir
siklus kedua yaitu melalui pemberian test tertulis dan diperoleh ketuntasan hasil
belajar yang melebihi 75 % maka dapat dinyatakan bahwa indikator kinerja telah
tercapai dan hipotesis penelitian diterima.
.
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BAB V
PENUTUP
A.

Simpulan

1.

Pembelajaran IPA dengan menerapkan pembelajaran berbasis inkuiri dapat
meningkatkan hasil belajar siswa kelas IX B SMP Negeri 36 Bandung
untuk materi Kelangsungan Hidup Makhluk Hidup.

2.

Peningkatan hasil belajar siswa ini dapat dilihat dari aspek di bawah ini.
a.

Nilai rata – rata siswa lewat test tertulis mengalami peningkatan dari
rata-rata 72,20 pada pra siklus (kondisi awal) menjadi 75,47 pada
siklus pertama dan mengalami peningkatan menjadi 78,03 pada
siklus

kedua . Prosentase siswa yang mampu mencapai Kriteria

Ketuntasan Minimal atau memiliki ketuntasan belajar meningkat dari
64,70 % pada tahap pra siklus (kondisi awal) menjadi 64,71 % pada
siklus pertama dan meningkat menjadi 79,41 % pada siklus kedua.
b.

Aktifitas

keaktifan

siswa

selama

mengikuti

pembelajaran

memperlihatkan partisipasi aktif dari siswa. Hal ini terlihat dari
persentase keaktifan siswa baik pada pembelajaran siklus pertama
ataupun pembelajaran siklus kedua. Peningkatan keaktifan siswa untuk
setiap tahapan pembelajaran yaitu pada tahap orientasi dengan
persentase 7,35 %, tahap merumuskan masalah dengan persentase 5,88
%, tahap menyusun hipotesis dengan persentase 2,94 %, tahap
mengumpulkan data dengan persentase 14,70 %, tahap menguji
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hipotesis dengan persentase 29,42 % dan tahapan merumuskan kesimpulan
dengan persentase 2,94 %.
c. Respon yang diberikan oleh siswa terhadap pembelajaran dengan
menggunakan pembelajaran berbasis inkuiri melalui pembuatan cerita
bergambar secara berkelompok baik pada pembelajaran siklus pertama
maupun siklus kedua memperlihatkan respon positif yaitu dapat
meningkatkan motivasi siswa untuk mempelajari materi dan memudahkan
siswa dalam mempelajari materi.
B.

Saran
Setelah melaksanakan penelitian ini maka terdapat beberapa saran yang

ingin disampaikan oleh peneliti.
b.

Bagi guru
Dapat menerapkan pembelajaran berbasis inkuiri melalui pembuatan cerita

bergambar dalam kegiatan belajar mengajar IPA dengan menggunakan metode
pembelajaran yang berbeda, misalnya melalui praktikum

disesuaikan dengan

karateristik konsep.
b.

Bagi peneliti lain
Dalam melakukan penelitian dengan pembelajaran berbasis inkuiri melalui

pmebuatan cerita bergambar dapat menggunakan sumber – sumber belajar
alternatif yang lebih bervariasi ataupun dapat merancang suatu teknologi
sederhana sebagai aplikasi sains.
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