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ABSTRAK 

 Di awal tahun 2020 sampai sekarang ini negara kita dilanda 

wabah virus corona atau yang biasa disebut dengan covid-19, dimana 

proses pembelajaran menjadi dirumahkan atau dengan kata lain belajar 

secara daring. Dalam proses pembelajaran daring ini sangat sulit dalam 

pengelolaan materi bahan ajar dan penilaian yang tidak maksimal.  

Pembelajaran daring ini membuat peserta didik mengalami 

ketidakpahaman atas materi yang disampaikan. Pembelajaran daring ini 

juga membuat para siswanya menjadi malas dan tidak bersemangat 

dalam menerima pelajaran. Belajar merupakan perkembangan yang 

menunjukkan proses kedewasaan seseorang untuk mengembangkan 

kemempuan intelektualnya. Untuk menunjang itu semua, harusnya guru 

dalam proses pembelajaran daring seperti ini mampu menggunakan 

metode yang menarik perhatian siswa agar siswa semangat dalam 

belajar. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran 

daring ini adalah metode inquiry, metode yang menerapkan berpikir 

secara ilmiah yang membuat kreatifitas berpikir bagi siswa sehingga 

memunculkan adanya minat belajar siswa tersebut. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan motode 

inquiry pada pembelajaran daring era covid-19 terhadap stimulasi bakat 

dan minat siswa kelas vii di mts assyifa karang sari. Data yang 

diperoleh berupa data kualitatif sedangkan sumber diperoleh dari 

observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik keabsahan data 

dilakukan dengan cara triangulasi melalui pengecakan sumber data dan 

data dianalisis secara deskriptif kualitatif. 

 Hasil peneilitian menunjukkan kesimpulan bahwa guru harus 

mampu menerapkan metode inquiry dalam proses pembelajaran daring 

yang saat ini sedang dilakukan. Karena dengan metode ini mampu 

mengubah rasa malas dan rasa bosan siswa menjadi lebih bersemangat 

dalam mengikuti proses pembelajaran. Selain itu juga, metode inquiry 

dirasa mampu memunculkan minat siswa dalam belajar sehingga bisa 

mengolah bakat yang ada didalam dirinya. 

 

Kata kunci : Bakat, Metode Inquiry, Minat, Pembelajaran Daring, 

Stimulasi 
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ABSTRACT 

At the beginning of 2020 until now our country has been hit by 

an outbreak of the corona virus or what is commonly referred to as 

covid-19, where the learning process is being laid off or in other words 

learning online. In this online learning process, it is very difficult to 

manage teaching materials and assessment that are not optimal. This 

online learning make students experience misunderstanding of the 

material presented. This online learning make students lazy and not 

enthusiastic in receiving lessons. Learning is development that shows a 

person’s maturity process to develop his intellectual abilities. To 

support all of this, teachers in online learning processes like this should 

be able to use methods that attract students’ attention so that students 

are enthusiastic about learning. One of the methods that can be used in 

this online learning is the inquiry method, a method that applies 

scientific thinking that makes students think creatively so that it raises 

students’ interest in learning. 

This study aims to determine the application of the inquiry 

method in online learning in the covid-19 era to the stimulation of the 

talents and interests of class vii students at mts assyifa karang sari. The 

data obtained on the form of qualitative data while the sources obtained 

form observation, documentation, and interviews. The data validity 

technique was carried out by triangulation through checking the data 

sources and the data were analyzed descriptively qualitatively. 

The results of the research show the conclusion that teachers 

must be able to apply the inquiry method in the online learning process 

that is currently being carried out. Because this method is able to 

change the feeling of laziness and boredom of students to be more 

enthusiastic in participating in the learning process. In addition, the 

inquiry method is consired capable of generating student interest in 

learning so that they can cultivate the talents that exist within them. 

 

Keywords : Talents, Inquiry Method, Interests, Online Learning, 

Stimulation 
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MOTTO  

                         

     

“Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di 

bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam 

hal yang demikin itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran 

Allah) bagi orang-orang yang berpikir”. (QS. Al-Jatsiyah : 13)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Departemen Agama, Al-Qur’an Terjemah. Depok : Cahaya Qur’an, 2008, hlm. 527 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Dalam rangka mendapatkan gambaran yang jelas dan 

memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka diperlukan 

adanya uraian terhadap pengesahan arti makna dari beberapa 

istilah yang berkaitan dengan judul ini, dengan penegasan judul 

diharapkan tidak akan terjadi disinterpretasi  terhadap 

penekanan judul dari beberapa istilah yang digunakan. 

Disamping itu langkah ini merupakan pokok pokok 

permasalahan yang akan dibahas yaitu sebagai berikut, 

“Penerapan Metode Inquiry Pada Pembelajaran Daring Era 

Covid-19  Terhadap Stimulasi Bakat dan Minat Bagi Siswa 

Kelas VII MTS Assyifa Karang Sari Tahun Pelajaran 

2021/2022”. 

Adapun penegasan arti dari judul skripsi adalah : 

1. Metode Inquiry 

Metode inquiry adalah cara penyajian pelajaran yang 

mana siswa bertindak sebagai subjek, yaitu memiliki hak 

untuk menemukan sendiri materi yang akan diajarkan oleh 

guru.
1
 Atau dengan kata lain metode inquiry adalah metode 

pembelajaran yang menanamkan dasar-dasar berpikir 

secara ilmiah pada siswa, yang mana dalam hal ini siswa 

lebih banyak belajar sendiri dan mengembangkan 

kreatifitas dalam memecahkan masalah.
2
 

2. Pembelajaran Daring 

Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang 

dilakukan tanpa melalui tatap muka, yang mana proses 

pembelajaran dilakukan melalui jaringan internet dengan 

menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring 

sosial. Segala bentuk materi dalam pembelajaran daring 

                                                             
1 Noehi Nasution, dkk, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Universitas Terbuka, 

1994), hlm.118 
2 Muhammad Arifin, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 

hlm. 61 

1 
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dilakukan secara online baik komunikasi maupun 

pemberian tes atau uji soal.
3
  

3. Stimulasi 

Stimulasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

merangsang kemampuan dasar anak agar ia dapat tumbuh 

dan berkembang secara optimal. Kegiatan yang dimaksud 

adalah berupa rangsangan suara, visual, sentuhan, dan 

gerakan. Stimulasi adalah hal yang wajib diberikan pada 

anak sedini mungkin dan terus menerus pada tiap 

kesempatan. Pemberian stimulasi secara rutin sesuai usia 

anak tidak hanya mengoptimalkan tumbuh kembang, 

namun juga dipercaya dapat meningkatkan kecerdasannya.
4
 

4. Bakat dan Minat  

Bakat adalah kemampuan yang dimiliki seseorang 

yang merupakaan bawaan sejak lahir. Kemampuan ini 

merupakan kemampuan dasar seseorang untuk belajar 

dalam waktu yang relatif cepat dibandingan dengan orang 

lain namun hasilnya lebih baik, hal ini dikarenakan bakat 

adalah potensi yang ada sejak seseorang dilahirkan.
5
 

Minat adalah suatu proses pengembangan yang dalam 

proses pengembangan ini yaitu mencampurkan seluruh 

kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu pada 

suatu kegiatan yang diminati.
6
 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Erwin Astutik, “Stretegi Solutif Kepala Sekolah Pada Pembelajaran Daring 

Selama Pandemi Covid-19 di SDN Sumput Sidoarjo”. Jurnal Manajemen Pendidikan 

(2021) hlm. 21 
4 Rizal Rahman, “Penerapan Metode Certainty Factor Pada Sistem Pakar 

Penentuan Minat dan Bakat Siswa SD”. Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika, hlm. 

93 
5 Sudirman, dkk, Ilmu Pendidikan (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 

169-170 
6 Ibid, hlm. 170 
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B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu usaha yang hingga saat 

ini tak dapat terelakkan dalam membentuk dan mewujudkan 

manusia yang berkompeten. Artinya, Pendidikan berusaha 

mengembangkan potensi individu dan kepribadian seseorang 

yang dilakukan secara sadar dan penuh dedikasi dalam 

meningkatkan pengetahuan (kognitif), keterampilan 

(psikomotor), dan sikap (afektif) seseorang. 

Dalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 1989 yang 

dikutip Hasbullah, Pendidikan mengandung arti usaha sadar 

untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, dan atau latihan yang bermanfaat bagi perannya di 

masa yang akan datang.
7
 Dengan demikian usaha mendidik dan 

membimbing ini bukankah suatu tindakan yang dilakukan 

secara spontan, melainkan ada usaha sadar dan juga mampu 

mempertanggungjawabkan dalam mengajarkan suatu ilmu 

pengetahuan kepada siswanya. 

Sebagaimana yang telah tertulis dalam al-qur’an yang 

memerintahkan orang tua untuk mendidik dan membimbing 

anaknya, sama seperti halnya dengan guru yang merupakan 

orang tua pengganti disekolah. Seperti firman Allah SWT 

dalam QS. Sad ayat 29 yang berbunyi : 

                       

    

Artinya : “Ini adalah sebuh kitab yang Kami turunkan 

kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka 

memperlihatkan ayat-ayatnya dan supaya mereka mendapat 

pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran” 

Keterkaitan ayat dalam kehidupan yakni, setiap orang 

telah diberikan petunjuk untuk kita melihat apa saja yang sudah 

                                                             
7 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta : Raja Grfindo Persada, 

1999), hlm. 4 
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diperintahkan, salah satunya yaitu untuk belajar. Kita sebagai 

siswa akan dibimbing dan didik oleh guru yang mana guru 

berperan sebagai pengganti orang tua disekolah. Disaat kita 

sekolah kita akan mendapatkan pelajaran dimana dalam 

pelajaran itu kita akan tahu dari orang yang terdahulu yang 

lebih dulu tahu dan kita menjadi orang berpikir. 

Keberhasilan proses belajar mengajar dalam rangka 

mewujudkan tujuan Pendidikan sangat dipengaruhi oleh 

banyak faktor. Baik itu secara teknis maupun nonteknis. Tidak 

hanya guru dan murid yang berperan dalam keberhasilan 

Pendidikan akan tetapi lebih dari itu juga harus ditunjang aspek 

lain. Salah satu aspek yang sangat penting dalam rangka 

mencapai tujuan Pendidikan adalah metode. Tetapi dari awal 

tahun 2020 sampai hamper sekarang 2022 negara kita ini 

dilanda wabah virus corona atau yang biasa disebut dengan 

covid-19, dimana proses pembelajaran menjadi dirumahkan 

atau dengan kata lain belajar secara daring tetapi walaupun 

proses pembelajaran dilakukan secara daring bagi siswa tetap 

wajib mengikuti seluruh kegiatan pelajaran dari rumah.
8
 

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Saba 

ayat 6 yang berbunyi : 

                      

              

Artinya : “Dan orang-orang yang diberi ilmu 

berpendapat bahwa (wahyu) yang diturunkan kepadamu 

(Muhammad) dari Tuhanmu itulah yang mahabenar dan 

memberi petunjuk (bagi manusia) kepada jalan (Allah) Yang 

Maha Perkasa Lagi Maha Terpuji”. 

                                                             
8
 Erwin Astutik, “Stretegi Solutif Kepala Sekolah Pada Pembelajaran Daring 

Selama Pandemi Covid-19 di SDN Sumput Sidoarjo”. Jurnal Manajemen Pendidikan 
(2021) hlm. 22 
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Keterkaitan dalam pembelajaran yakni, bagaimanapun 

seperti apapun dan dalam keadaan apapun bukan menjadi 

kendala dalam mencari ilmu. Karena mencari ilmu hukumnya 

wajib bagi setiap muslim, walaupun dalam keadaan 

pembelajaran daring sekalipun yang memiliki banyak kendala 

kita harus tetap wajib mencari ilmu. 

Pandemi covid-19 yang terjadi ini memberikan dampak 

dalam setiap segmen kehidupan terutama pada jenjang 

Pendidikan. Kementrian Pendidikan dan kebudayaan 

menetapkan bahwa selama masa pandemi setiap satuan 

diarahkan untuk melakukan pembelajaran melalui system 

belajar dari rumah dengan harapan mencegah dan melindungi 

dampak buruk dari pendularan covid-19 dilingkungan 

Pendidikan (Kemendikbud, 2020). 

Pembelajaran daring hendaknya dilakukan tanpa 

membebani peserta didik untuk menuntaskan seluruh capaian 

pembelajaran yang telah ditetapkan agar dapat dilakukan 

dengan pembelajaran yang bervariasi. Desain pembelajaran 

daring disesuaikan dengan kondisi, minat, dan ketersediaan 

fasilitas yang dimiliki oleh seluruh jenjang pendidikan. 

Pembelajaran  saat pandemi ini merupakan sebuah 

permasalahan yang harus dicarikan pemecahannya. Salah 

satunya adalah tidak disiplinnya siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran secara daring karena maerasa malas dan bosan 

serta tidak adanya rasa semangat dalam mengikuti 

pembelajaran. 

Berdasarkan hasil wawancara pada peserta didik kelas 

VII MTS As-Syiffa pada saap pra penelitian dapat diperoleh 

hasil pada tabel 1 disajikan dalam bentuk daftar ceklis 

indikator. Menurut Gibson, daftar ceklis adalah skala yang 

dapat digunakan untuk mengukur setiap karakteristik atau 
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aktifitas seseorang yang akan diamati.
9
 Dengan daftar ceklis 

memungkinkan penulis menilite secara sistematis dan obyektif. 

 

Tabel 1 

Data Awal Minat Belajar Peserta Didik pada Pembelajaran Daring 

Kelas VII MTS As-Syifa Karang Sari Tahun Pelajaran 2021/2022 

NO Peserta 

Didik 

Indikator Minat Belajar Siswa dalam 

Pembelajaran Daring 

Jumlah 

Indikator 

1 2 3 4 5 

1 A.W.P √ √ √  √ 4 

2 W.Y √ √ √ √  4 

3 Z.A.P √ √ √ √ √ 5 

4 C.C.B √ √ √ √  4 

5 N.S √ √ √ √ √ 5 

Sumber : Data dokumentasi guru fikih dengan permasalahn disiplin 

belajaran dalam belajar daring pada peserta didik kelas VII MTS As-

Syifa 

Keterangan Indikator 

1. Tidak mengerjakan tugas 

2. Tidak hadir pada kelas online 

3. Tidak mengumpulkan tugas tepat waktu 

4. Tidak mematuhi aturan dalam belajar daring 

5. Tidak mengikuti pembelajaran daring dengan baik saat 

pembelajaran berlangsung 

Daryanto membagi indikator minat belajar yaitu : 1) 

Ketaatan terhadap tata tertib sekolah, 2) Ketaatan terhadap 

kegiatan pembelajaran diskolah, 3) Melaksanakan tugas-tugas 

                                                             
9 Anwar Sutoyo, Pemahaman Individu Edisi Revisi, Jurnal Ilmiah 

Keperawatan Indonesia (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2014) 107 
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yang menjadi tanggung jawabnya, 4) Mingikuti aturan yang 

berlaku saat belajar berlangsung.
10

   

Berdasarkan tabel diatas semakin banyak ceklis maka 

semakin terlihat menurunnya minat belajar peserta didik, jika 

semakin sedikit ceklis maka semakin sedikit pula minat belajar 

peserta didik. Permasalahan mengenai minat belajar ini harus 

segera ditangani karena akan berdampak terhadap proses 

pembelajaran dan hasil belajar yag akan dicapai, serta masa 

depan peserta didik terutama dalam menentukan akhlak, sikap 

dan tingkah laku. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa dalam 

proses pembelajaran daring para peserta didik merasa bosan, 

malas dan bahkan tidak ada rasa semangat dalam mengikuti 

pembelajaran online secara daring pada masa pandemi. 

 Sejak pandemi melanda segala aktivitas harus 

dilakukan di dalam rumah termasuk bekerja dan belajar. Siswa 

yang diharuskan untuk belajar di rumah menggunakan sistem 

pembelajaran daring yang sudah disiapkan oleh sekolah melalui 

aplikasi Whatsapp dan media belajar online lainnya. Oleh 

karena itu sudah pasti intensitas waktu penggunaan smartphone 

siswa menjadi bertambah dari biasanya. Penggunaan 

handphone untuk belajar pada masa pandemi ini tidak jarang 

dimanfaatkan siswa untuk melakukan hal-hal yang tidak ada 

kaitannya dengan belajar seperti chatting, bermain game dan 

menonton video. Namun bagaimanapun segala aktivitas kini 

banyak dilakukan melalui smartphone tetap tidak bisa di 

toleransi lagi penyalahgunaannya. 

Pembelajaran pada masa pandemi covid-19, menuntut 

setiap satuan Pendidikan untuk tetap bisa produktif dan kreatif 

agar rposes pembelajaran tetap berjalan dengan tersistem 

dengan baik, bukan hanya pada aspek pengetahuan namun juga 

karakter peserta didik. Pendidikan yang tersistem dengan baik 

akan membantu optimalisasi intelektual dan pengembangan 

kepribadian dari peserta didik. Namun melaksanakan 

                                                             
10 Daryanto, Strategi dan Tahap Mengajar, (Bandung : CV Yrama Widya, 

2018) hlm. 141 
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pembelajaran pada masa pandemic covid-19 ini tidaklah 

mudah. Sistem pembelajaran daring diarahkan oleh 

Kemendikbud  menjadi tantangan tersendiri bagi setiap unit 

Pendidikan dalam penerapannya. Pembelajaran daring adalah 

pembelajaran yang menggunakan media telekomunikasi yang 

menjadi tuntuna ekstra bagi sekolah. Karena dalam rposes 

pembelajarang daring ini sangat sulit dalam hal pengelolaan 

materi bahan ajar, penilaian yang tidak maksimal dan 

minimnya pengawasan menjadi permasalahan utama yang 

terjadi saat pembelajaran daring ditetapkan.
11

 

Pembelajaran daring yang dilakukan membawa 

dampak yang cukup serius bagi peserta didik. Pembelajaran 

yang awalnya secara konvensional tatap muka dengan peserta 

didik membawa perubahan pada pembelajaran daring yang 

memunculkan masalah baru pada tingkat pemahaman peserta 

didik. Pembelajaran daring memungkinkan para peserta didik 

mengalami ketidakpahaman atas materi yang dipaparkan. 

Selain itu kekhawatiran orang tua atas kejenuhan anaknya atas 

tugas yang diberikan oleh guru selama pembelajaran daring 

juga menjadi hal yang patut dipertimbangkan untuk dicarikan 

solusi.  

Seiring perkembangan zaman, sekolah tidak lagi 

terfokus pada buku tulis saja, terdapat banyak media elektronik 

yang dapat menunjang proses pembelajaran seperti computer, 

laptop, tablet, smartphone dan lain-lain. Bukan hanya guru, 

siswa juga tidak terlepas dari penggunaan media elektronik ini 

sebagai media pembelajarannya. 

Pembelajaran daring ini membuat siswa menjadi malas 

belajar dan tidak bersemangat menerima pelajaran karena 

sudah terlena dengan smartphone yang digunakan diluar untuk 

belajar. Selain itu juga pada pembelajaran daring ini membuat 

siswa sulit untuk menerima materi pelajaran yang disampaikan. 

Dalam pembelajaran daring juga metode yang digunakan hanya 

                                                             
11 Ibid, hlm.24 
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monoton itu saja, sehingga membuat siswa menjadi bosan. 

Pembelajaran daring ini semakin membuat turunnya bakat dan 

minat siswa dalam belajar padahal belajar sangat berperan 

penting dalam tercapainya suatu keberhasilan siswa dalam 

memahami materi dalam pelajaran.
12

 Dalam proses 

pembelajaran banyak faktor-faktor yang menentukan 

keberhasilan dalam pencapaian diantaranya adalah metode 

yang digunakan dalam proses pembelajaran, manajemen 

pengelolaan waktu yang baik, dan keaktifan siswa serta bakat 

dan minat siswa dalam belajar. 

Dalam penggunakan metode ini sama halnya dengan 

apa yang sudah Allah firman dalam al-quran yang menjelaskan 

bahwa metode pembelajaran sudah ada bagiannya, 

sebagaimana QS. An-Nahl ayat 125 yang berbunyi : 

                       

                       

         

Artinya : (“Wahai Nabi Muhammad SAW) serulah 

(semua manusia) kepada jalan (yang ditunjukkan) Tuhan 

Pemelihara kamu dengan hikmah (dengan kata-kata bijak 

sesuai dengan tingkat kepandaian mereka) dan pengajaran yang 

baik dan bantahlah mereka dengan (cara) yang terbaik. 

Sesungguhnya Tuhan Pemelihara kamu, Dialah yang lebih 

mengetahui (tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 

dialah yang mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk). 

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran pendidik 

kurang memperhatikan atau kurang memahami pentingnya 

metode dan bahan ajar dalam proses pembelajaran sehingga 

                                                             
12

 Rizal Rahman, “Penerapan Metode Certainty Factor Pada Sistem Pakar 

Penentuan Minat dan Bakat Siswa SD”. Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika, hlm. 
95 
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guru cenderung memakai metode ceramah atau diskusi yang 

biasanya pendidik menjadi pusat pembelajaran. Padahal banyak 

metode pembelajaran yang bisa dipakai, diantaranya metode 

inquiry yaitu siswa dituntut untuk mencari atau berusaha 

menemukan sendiri jawaban dari permasalahan-permasalahan 

yang menyangkut materi pembelajaran dengan melakukan 

observasi dan penganalisisan masalah yang diajukan oleh 

pendidik. Secara tidak langsung metode ini menuntut siswa 

untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran sehingga guru 

tidak lagi menjadi pusat pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang diatas, dan hasil observasi 

yang sudah dilakukan oleh peneliti yang dilaksanakan di MTS 

Assyifa karang sari pada tanggal 10 Desember 2021, dimana 

peneliti mewawancarai seorang guru fikih serta siswa kelas VII 

berjumlah 33 orang. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap 

kegiatan belajar mengajar dapat diidentifikasi beberapa gejala-

gejala permasalahan sebagai berikut : (a) guru masih 

menggunakan metode ceramah, (b) bahan ajar yang digunakan 

kurang dipahami, (c) pencapaian kriteria ketuntasan minimal 

hasil belajar siswa masih dibawah rata-rata. 

Untuk mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar 

secara daring peneliti merasa tertarik untuk mencarikan solusi 

dalam proses pembalajaran yaitu dengan menggunakan metode 

inquiry sebagai pengotimalan kegiatan belajar mengajar siswa 

agar para siswa menjadi semangat dalam belajar dan 

menemukan bakat dan minatnya dalam pelajaran.  

Sehubungan dengan bakat Allah juga telah 

menjelaskan firmannya dalam al-qur’an yang terdapat dalam 

QS. Al-Isro ayat 84 yang berbunyi : 

                          

Artinya : katakanlah (Muhammad) “ setiap orang 

berbuat sesuai dengan pembawaanya masing-masing.” Maka 

Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. 
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Keterkaitan ayat ini dengan proses pembelajaran 

bahwa setiap anak memiliki bakatnya masing-masing, bakat 

yang telah dibawa sejak ia dilahirkan. Setiap orang juga 

berbuat sesuai dengan pembawannya masing-masing karena 

sejak lahir kita sudah memiliki perbedaan bakat sendiri-sendiri. 

Dari penerapan yang dilakukan ini makan akan terlihat minat 

belajar siswa yang sesungguhnya karne sudah nampak terlihat 

perbedaan yang terjadi ketika metode ini diterapkan. 

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan pada 

paragraf diatas, maka peneliti merumuskan judul Penerapan 

Metode Inquiry Pada Pembelajaran Daring Era Covid-19 Bagi 

Stimulasi Bakat dan Minat Untuk Siswa Kelas VII MTS 

Assyifa Karang Sari Tahun Pelajaran 2021/2022. 

 

C. Fokus  dan Sub Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui proses 

penerapan Metode Inquiry pada pembelajaran daring era 

covid-19 Bagi stimulasi bakat dan minat untuk siswa kelas 

VII MTS Assyifa Karang Sari. 

2. Sub focus Penelitian 

a. Proses penerapan Metode Inquiry pada pembelajaran 

daring era covid-19 bagi stimulasi bakat dan minat  

untuk siswa kelas VII MTS Assyifa Karang Sari. 

b. Minat Siswa Dalam penerapan Metode Inquiry pada 

pembelajaran daring era covid-19 Bagi stimulasi bakat 

dan minat  untuk siswa kelas VII MTS Assyifa Karang 

Sari. 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan  masalah 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana proses dalam penerapan Metode Inquiry pada 

pembelajaran daring era covid-19 Bagi stimulasi bakat dan 

minat  untuk siswa kelas VII MTS Assyifa Karang Sari ? 
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2. Bagaimana minat siswa dalam penerapan Metode Inquiry 

pada pembelajaran daring era covid-19 Bagi stimulasi 

bakat dan minat  untuk siswa kelas VII MTS Assyifa 

Karang Sari ? 

 

E. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui bagaimana proses dalam penerapan 

Metode Inquiry pada pembelajaran daring era covid-19 

bagi stimulasi bakat dan minat  untuk siswa kelas VII MTS 

Assyifa Karang Sari. 

2. Untuk Mengetahui bagaimana minat dalam penerapan 

Metode Inquiry pada pembelajaran daring era covid-19 

bagi stimulasi bakat dan minat untuk siswa kelas VII MTS 

Assyifa Karang Sari. 

 

F. Manfaat Penelitian  

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis dari penulisan ini dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam penerapan Metode Inquiry pada 

pembelajaran daring era covid-19 Bagi stimulasi bakat dan 

minat  untuk siswa kelas VII MTS Assyifa Karang Sari, 

sebagai tambahan pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai 

tujuan teori untuk penulisan selanjutnya. 

 

2. Secara Praktis 

a. Bagi penulis  

Menambah pengetahuan serta pengalaman penulis bagi 

stimulasi bakat dan minat untuk siswa pada 

pembelajaran daring era covid-19 dengan penerapan 

metode inqury yang nantinya bisa menjadi bekal 

sebagai guru dalam membimbing peserta didik. Serta 

menjadi tolak ukur bagaimana jika metode ini 

diterapkan dengan membiasakannya dalam proses 

pembelajaran, karena hal ini akan membuat dampak 

yang baik bagi penulis sebagai pengalaman dirinya. 
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b. Bagi guru 

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

mengembangkan pemahaman tentang bakat dan minat 

untuk siswa melalui penerapan metode inquiry serta 

dapat memberikan stimulasi bagi siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. Selain itu hal baru ini juga menjadi 

trobosan bagi guru dalam proses pembelajaran agar 

memiliki metode lain yang mampu menciptakan daya 

Tarik perhatian siswa dan minat belajar siswa serta 

menjadi dorongan agar siswa memiliki rasa 

bersemangat dalam belajar.   

c. Bagi Sekolah 

Hasil penulisan ini dapat menambah informasi bagi 

sekolah mengenai peran guru dalam mengembangkan 

bakat dan minat untuk siswa melalui penerapan metode 

inquiry disekolah. Dan menjadi hal yang dapat 

diterapkan disekolah agar menjadi hal yang baru agar 

memiliki metode belajar yang menarik. 

 

G. Kajian  Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Berdasarkan beragam referensi yang didapatkan penulis 

berypa buku dan jurnal, bahwa telah ada penelitian terdahulu 

yang penulis baca telah melakukan penelitian yang berkaitan 

dengan topik penelitian ini. 

1. Jurnal Erwin Astutik, tahun 2021, dengan judul “Strategi  

Solutif Kepala Sekolah  Pada Pembelajaran Daring Selama 

Pandemi  Covid-19 di SDN Sumput Sidoarjo”. Kesimpulan 

dari hasil penelitian yang telah dilakukan  yaitu menyikapi 

pembelajaran daring saat pandemi covid-19, sangat penting 

bagi seluruh warga sekolah juga termasuk kepala sekolah. 

Kepala sekolah harus memiliki strategi solutif agar 

pembelajaran tetap bisa optimal. Kepala sekolah 

mengambil langkah pengembangan potensi para guru 

melalui pelatihan-pelatihan bagi SDM, penyediaan layanan 

ekstrakulikuler online bagi peserta didik, mempersiapkan 
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perangkat pembelajaran yang memadai pembelajaran dan 

optimalisasi penggunaan dana BOS. Adapun kendala yang 

dihadapi pada implementasi strategi solutif kepala sekolah 

pada pembelajaran daring saat pandemi covid-19adalah 

faktor SDM, heterogenitas wali murid, keterbatasan dana, 

dan komunikasi. Menyikapi hal tersebut kepala sekolah 

mengambil kebijakan untuk pengembangan kompetensi 

SDM, relaksasi pembiayaan keuangan serta membuka 

melalui forum komunikasi antara wali murid dan sekolah.
13

 

Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini 

adalah terletak pada masalah dalam pembelajaran daring, 

sedangkan perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti 

sekarang adalah terletak pada objek yang dituju. 

2. Jurnal Rizal Rahman, tahun 2018, dengan judul “Penerapan 

Metode Certainty Factor Pada Sistem Pakar Penentuan 

Minat dan Bakat  Siswa SD”. Kesimpulan dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan yaitu penelitian 

menunjukkan bahwa aplikasi yang dikembangkan dengan 

menerapkan metode certainly faktor yang telah dibuat 

dapat menentukan minat dan bakat berdasarkan ciri-ciri. 

Metode certainly faktor dapat dijadikan alternative dalam 

melakukan perhitungan terhadap penentuan minat dan 

bakat. Aplikasi system pakar ini dapat membantu para 

guru, orang tua siswa atau siswa itu sendiri dalam 

menentukan minat dan bakat siswa. Aplikasi memberikan 

informasi tentang kecerdasan, minat dan bakat baik itu 

jenis, ciri-ciri ataupun stimulasi minat dan bakat dengan 

cara yang mudah.
14

 

Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini 

adalah terletak pada minat dan bakat siswa, sedangkan 

                                                             
13 Erwin Astutik, “Stretegi Solutif Kepala Sekolah Pada Pembelajaran 

Daring Selama Pandemi Covid-19 di SDN Sumput Sidoarjo”. Jurnal Manajemen 

Pendidikan (2021) hlm. 29 
14

 Rizal Rahman, “Penerapan Metode Certainty Factor Pada Sistem Pakar 

Penentuan Minat dan Bakat Siswa SD”. Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika, hlm. 
97 
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perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini adalah 

terletak pada perbedaan metode. 

3. Jurnal Maya Nurfitriyanti, tahun 2018, dengan judul 

“Metode Pembelajaran Inquiry dan Pengaruhnya Terhadap 

Hasil Belajar Matematika Ditinjau Dari Kreatifitas 

Belajar”. Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan yaitu terdapat pengaruh metode inquiry terhadap 

hasil belajar matematika, adanya pengaruh kreatifitas 

belajar matematika terhadap hasil belajar matematika, 

adanya pengaruh metode belajar inquiry terhadap hasil 

belajar matematika ditinjau dari kreatifitas belajar 

matematika. Hasil belajar matematika yang diajarkan 

dengan metode inquiry akan lebih tinggi jika diajarkan 

pada siswa yang memiliki kretifitas belajar yang tinggi 

daripada siswa yang memiliki kretifitas yang rendah.
15

 

Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini 

adalah terletak pada metode yang digunakan, sedangkan 

perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini 

terletak dalam masalah yang ada didalamnya. 

4. Agustina Niki Safitri, tahun 2018, dengan judul “Pengaruh 

Model Pembelajaran Inquiry Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Kelas IV Muatan IPA Tentang Morfologi Tumbuhan Di 

SDN Deresan”. Kesimpulan dari penelitian yang telah 

dilakukan yaitu adanya hasil belajar siswa yang sangat 

signifikan dengan diterapkan menggunakan model 

pembelajaran inquiry. Hasil analisis terhadap data 

penelitian dapat menjawab hipotesis penelitian. Hasil uji 

signifikan pengaruh perlakuan menggunakan statistic 

parametrik dengan independent sempel test yang 

menunjukkan rerata selisih skor.
16

 

                                                             
15 Maya Nurfitriyanti, “Metode Pembelajaran Inquiry Dan Pengaruhnya 

Terhadap Hasil Belajar Matematika Ditinjau Dari Kreatifitas Belajar”, Jurnal Formatif 

(2018) hlm. 43 
16

 Agustina Niki Safitri, “Pengaruh Model Pembelajaran Inquiry Terhadap 

Hasil Belajar Siswa Kelas IV Muatan IPA Tentang Morfologi Tumbuhan Di SDN 
Deresan”, (2018) hlm. 99 
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Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini 

adalah terletak pada model pembelajaran yang diterapkan, 

sedangkan perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti 

saat ini adalah permasalahannya. 

5. Mona arisca, tahun 2017, dengan judul “Penerapan Model 

Pembelajaran Inquiry Dapat Meningkatkan Hasil Belajar 

Aqidah Akhlak Pada Peserta Didik Kelas V Di MIS 

Masyarikul Anwar (MMA) IV Sukabumi Bandar 

Lampung”. Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan yaitu penerapam model pembelajaran inquiry 

pada mata pelajaran aqidah akhlak kurang maksimal dari 

segi perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran inquiry. 

Hal ini sesuai dengan hasil data yang diperoleh dari hasil 

dokumentasi. Meliputi menanamkan nilai agama islam 

kepada peserta didik, membiasakan peserta didik hormat 

kepada guru, membaca doa dan tadarusan dan 

membiasakan peserta didik mengerjakan tugas dengan 

waktu yang telah ditentukan, seperti tanggung jawab, jujur, 

kreatif tidak terealisasi dengan baik, penerapan model 

pembelajaran inquiry masih kurang baik.
17

 

Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini 

adalah penerapan model pembelajaran yang dilakukan, 

sedangkan perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti 

saat ini terletak pada masalahnya. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Desain Penulisan 

Jenis penulisan yang digunakan dalam penulisan 

adalah penulisan kualitatif. Metode penulisan kualitatif 

sering juga dinamakan sebagai metode baru, karena 

popularitasnya belum lama. Menurut Creswell, metode 

kualitatif dibagi 12 menjadi lima macam, yaitu 

                                                             
17 Mona Arisca, “Penerapan Model Pembelajaran Inquiry Dapat 

Meningkatkan Hasil Belajar Aqidah Akhlak Pada Peserta Didik Kelas V Di MIS 

Masyarikul Anwar (MMA) IV Sukabumi Bandar Lampung”, (2017) hlm. 108 
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Fenomenologi, Grounded Theory, Etnografi, Studi Kasus, 

dan Penulisan Naratif.
18

  

Desain penelitian yang dipakai pada penelitian ini 

menggunakan desain penelitian studi kasus, Creswell 

mengemukakan penelitian studi kasus merupakan salah 

satu jenis penelitian kualitatif, dimana peneliti menyelidiki 

secara cermat suatu peristiwa aktifitas dari seseorang atau 

beberapa orang, berkenaan dengan suatu kasus yang terkait 

oleh waktu dan aktifitas. Dalam penelitian studi kasus 

peneliti melaksanakan pengambilan data secara rinci dan 

memakai berbagai jenis prosedur dalam mengumpulkan 

data yang berkaitan. Dalam penelitian ini kasus yang akan 

diselidiki yaitu kemalasan dan tidak semangatnya peserta 

pada pembelajaran daring di MTS Assyifa Karang sari. 

Penulisan studi kasus ini digunakan untuk 

mendeskripsikan mengenai Penerapan Metode Inquiry 

Pada Pembelajaran Daring Era Covid-19 Terhadap 

Stimulasi Bakat Dan Minat Bagi Siswa Kelas VII MTS 

Assyifa Karang Sari Tahun Pelajaran 2021/2022. 

 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penulisan ini yaitu subjek darimana 

data diperoleh. Sumber data yang diperoleh dalam 

penulisan yaitu sumber data utama (primer) dan sumber 

data tambahan (sekunder). Sumber data utama dalam 

penulisan ini adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya 

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

Adapun sumber data diatas meliputi : 

a. Sumber Data Umum (Primer) 

Sumber data primer dalam penulisan yaitu 

wawancara dengan guru dan peserta didik kelas VII 

MTS Assyifa Karang Sari untuk mengambil sumber 

data dan informasi penulisan yang berhubungan 

                                                             
18 John W. Creswell, “Research Design Pendekatan Kualitatif, Dan Mixed” 

(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009),hlm.44 
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dengan Penerapan Metode Inquiry Pada Pembelajaran 

Daring Era Covid-19 Terhadap Stimulasi Bakat Dan 

Minat Bagi Siswa Kelas VII MTS Assyifa Karang Sari 

Tahun Pelajaran 2021/2022. 

b. Sumber Data Tambahan (Sekunder) 

Sumber data tambahan dalam penulisan yaitu 

diperoleh dari jurnal dan buku-buku yang berkaitan 

dengan judul penulisan. Sumber data tambahan 

selanjutnya yaitu foto kegiatan saat melakukan 

penulisan dan dokumentasi mengenai sekolah MTS 

Assyifa Karang sari  

 

3. Partisipan dan Tempat Penulisan 

Penulisan ini melibatkan guru dan peserta didik eklas 

VII MTS Assyifa Karang Sari untuk menggali informasi 

penulisan yang berhubungan dengan Penerapan Metode 

Inquiry Pada Pembelajaran Daring Era Covid-19 Terhadap 

Stimulasi Bakat Dan Minat Bagi Siswa Kelas VII MTS 

Assyifa Karang Sari Tahun Pelajaran 2021/2022. Penulisan 

ini dilakukan disekolah yaitu MTS Assyifa Karang Sari 

yang beralamatkan Jl. Pangeran Senopati, Desa Karang 

Sari, Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang lengkap, akurat dan 

dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya penulis 

menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data 

atau cara-cara menganalisis dan mengadakan 

pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku 

dengan melihat atau mengamati individua tau 

kelompok secara langsung. Observasi juga merupakan 

salah satu Teknik pengumpulan data yang tidak hanya 

mengukur sikap dari responden namun juga dapat 
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digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang 

terjadi. Dimana dalam hal ini digunakan bila penelitian 

ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses 

kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden 

yang tidak terlalu besar. 

Menurut Pauline young, observasi adalah suatu 

studi yang dilakukan dengan sengaja/terencana dan 

sistematis melalui pengelihatan/pengamatan terhadap 

gejala-gejala spontan yang terjadi saat itu. 

Menurut jakoda, observasi adalah suatu cara 

yang paling dasar untuk mendapatkan informasi 

mengenai gejala-gejala sosial melalui proses 

pengamatan. 

Peneliti melakukan observasi di MTS Assyifa 

Karang sari pada 10 Desember 2021 dengan responden 

buru fikih yaitu ibu Herlinawati dan responden para 

siswa yang diwakili oleh 10 orang dikelas vii. Dengan 

hasil observasi berupa data yang sudah didata dalam 

lembar observasi dan juga observasi yang dilakukan 

secara langsung disekolah dengan mendata hal apa saja 

yang ada disana sebagai data yang didapatkan. Hal 

yang diamati adalah proses pembelajaran yang 

dilakukan sehari-hari dan bagaimana kegiatan 

disekolah, baik perilaku siswa, semangat belajar siswa, 

maupun hubungan yang terjadi antara siswa dan guru. 

Observasi ini dilakukan untuk merumuskan 

tujuan dari penelitian yang akan disusun secara 

sistematis hingga hasilnya dapat dianalisis dan 

diinterpretasikan. Peniliti dalam hal ini harus memiliki 

pengetahuan tentang akan yang akan diteliti serta dapat 

memisahkan antara factual dan hanya penafsiran.  

b. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara 

sebagai pengaju pertanyaan dan yang diwawancarai, 
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dengan maksud memperluas informasi dari orang lain. 

Wawancara ini dilakukan beberapa kali sesuai dengan 

keperluan penulis yang berkaitan dengan kejelasan dan 

kemantapan masalah yang dijelajahi. Pada penulisan 

ini, penulis mengajukan sejumlah pertanyaan kepada 

para informas yang sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan, wawancara ini dilakukan dengan guru 

pelajaran fikih ibu Herlinawati dan peserta didik kelas 

vii MTS Assyifa Karang Sari pada 15 Desember 2021. 

Hal ini dilakukan peneliti dengan melakukan tanya 

jawab seputar kegiatan dalam proses belajar mengajar 

dengan maksud hasil wawancara yang dilakukan dapat 

menjawab apa yang menjadi tujuan yang 

diwawancarai. 

Menurut kartono, wawancara adalah 

pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak, yang 

dilakukan secara sistematis dan berdasarkan tujuan 

research. 

Menurut banister, wawancara adalah 

percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk 

mencapai tujuan tertentu. Dimana wawancara kualitatif 

dilakukan bila peneliti bermaksud untuk memperoleh 

pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang 

dipahami individu berkenaan dengan topik yang 

diteliti. 

Menurut Denzin, wawancara merupakan suatu 

percakapan seni tanya jawab dan mendengarkan, 

dimana dalam hal ini terdapat hal yang terstruktur dan 

tidak terstruktur.  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data 

dari data yabg sudah tersedia dalam catatan-catatan 

dokumen dan berfungsi sebagai data pendukung dan 

pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui 

wawancara dan observasi. Adapun pada penulisan ini 
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dokumentasi yang penulis gunakan untuk memperoleh 

yaitu : (1) foto kegiatan saat melakukan penulisan (2) 

dokumentasi-dokumentasi yang diperlukan antara lain 

yaitu biodata sekolah, visi dan misi sekolah, jumlah 

peserta didik yang ada di MTS Assyifa Karang Sari 

pada 15 Desember 2021. 

 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan 

ini adalah Teknik deskriptif kualitatif. Teknik data yang 

dilakukan sesuai dengan prosedur ilmiah penulisan 

kualitatif. Pada penulisan ini menggunakan metode analisis 

dari Milles dan Huberman. Teknik analisis data ini 

memiliki tahapan yaitu : 

a. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. 

Langkah ini melibatkan transkip wawancara, 

menscaning materi, mengetik data lapangan, atau 

memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam 

jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber 

informasi. 

b. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah 

membangun general sense atas informasi yang 

diperoleh dan merefleksikan maknanya secra 

keseluruhan. 

c. Menganalisis proses coding untuk mendeskripsikan 

setting, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema 

yang akan dianalisis. Pada langkah ini, penulis 

membuat kode-kode untuk mendeskripsikan semua 

informasi, lalu menganalisisnya untuk studi kasus. 

d. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini 

akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif. 

Pendekatan naratif ini bisa meliputi pembahasan 

tentang kronologis peristiwa, tema-tema tertentu, atau 

tentang keterhubungan antar tema 
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e. Langkah terakhir adalah dengan menginterpretasikan 

atau memaknai data. Langkah ini akan membantu 

penulis dalam mengungkapkan esensi dari suatu 

gagasan. Interpretasi juga bisa berupa makna yang 

berasal dari perbandingan antara hasil penulisan 

dengan informasi yang berasal dari literatur atau 

teori.
19

 

 

6. Uji Kredibilitas Data 

Uji kredibilitas data ialah proses penyajian data yang 

ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam 

penulisan kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan 

valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan 

penulis dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek 

yang diteliti. Langkah dalam memberikan keabsahan data : 

a. Melakukan triangulasi dari beberapa sumber yang 

berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal 

dari sumber tersebut dan digunakannya untuk 

membangun pembenaran tema-tema yang koheren. 

b. Menerapkan pemeriksaan sumber untuk mengetahui 

keakuratan hasil penulisan. 

c. Membuat deskripsi yang ringkas tentang hasil 

penulisan. 

d. Mengklarifikasi hal yang ambigu yang mungkin 

dibawa penulis kedalam penulisan.
20

 

 

I. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang penegasan judul, latar belakang 

masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

                                                             
19 John W. Creswell, “Research Design Pendekatan Kualitatif, Dan Mixed” 

(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009),hlm. 276-283 
20 Ibid, hlm. 286-288 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Memuat uraian tentang teori-teori yang relevan serta terkait 

dengan tema skripsi. 

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

Berisikan tentang uraian gambaran umum objek serta penyajian 

fakta dan data penelitian. 

BAB IV ANALISIS PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang analisis data penelitian dan temuan 

penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan rekomendasi. 

Kesimpulan menyaijkan secara ringkas seluruh penemuan 

penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. 

Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang 

telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. 

Rekomendasi atau saran-saran berisikan uraian mengenai 

langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak 

terkait dengan hasil yang bersangkutan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Metode Inquiry 

1. Pengertian Metode Inquiry 

Menurut Moelyono dalam bukunya, kata metode 

berasal dari vahasa lain “metodos” yang berarti jalan yanh 

harus dilalui, dengan kata lain metode adalah cara untuk 

melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Menurut 

Suriasumantri bahwa, “metode adalah suatu prosedur atau 

cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah 

yang sistematis”.
21

 

Keberadaan metode sangatlah penting dalam 

Pendidikan, dimana dengan metode dapat mempermudah 

pencapaian tujuan yang diharapkan. Dengan demikian 

seorang pendidik memiliki metode dalam mentransfer 

ilmuya kepada para peserta didik.  

Menurut Sumiati  bahwa, “metode pembelajaran 

menekankan pada proses belajar para peserta didik secara 

aktif dalam upaya memperoleh kemampuan hasil belajar”. 

Sedangkan menurut Roestiyah  inquiry adalah suatu 

teknik atau cara yang digunakan pendidik untuk mengajar 

didepan kelas, dimana pendidik membagi tugas didalam 

kelas dalam beberapa kelompok, setelah itu tugas ini 

diselesaikan oleh para anggota kelompok dengan hasil 

akhir terdapat kesimpulan dari pengerjaan yang telah 

dilakukan.
22

 

Menurut Kesuma yang menyatakan bahwa, inquiry 

yaitu proses pembelajaran yang didasarkan pada 

pencapaian dan penemuan melalui proses berpikir secara 

sistematis. Pengetahuan bukanlah mempersiapkan sejumlah 

fakta hasil dari mengingat, akan tetapi hasil dari proses 

                                                             
21 Maya Nurfitriyanti, “Metode Pembelajaran Inquiry Dan Pengaruhnya 

Terhadap Hasil Belajar Matematika Ditinjau Dari Kreatifitas Belajar”, Jurnal Formatif 

(2018) hlm. 39 
22 Ibid, hlm. 40 

25 
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menemukan sendiri. Dengan demikian dalam proses 

perencanaan, pendidik bukanlah mempersiapkan sejumlah 

materi yang harus dihafal, akan tetapi merancang 

pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa dapat 

menemukan sendiri materi yang harus dipahaminya. 

Metode inquiry adalah suatu rangkaian kegiatan belajar 

yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan 

siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, 

krisis, logis, dan analisis. Sehingga dapat merumuskan 

sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri.
23

  

Dengan kata lain, metode inquiry adalah cara 

penyempaian bahan pengajaran dengan memberi 

kesempatan kepada siswa untuk belajar mengembangkan 

potensi intelektualnya dalam jalinan kegiatan yang 

disusunnya sendiri untuk menemukan sesuatu sebagai 

jawaban yang menyakinkan terhadap permasalahan yang 

dihadapkan kepadanya melalui proses pelacakan data dan 

informasi. Dalam metode ini siswa didorong untuk belajar 

sebagian besar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri 

dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip untuk diri 

mereka sendiri. Melakukan metode ini berarti melibatkan 

diri dalam tanya jawab, mencari informasi dan melakukan 

penyelidikan. Karena itu medote inquiry dalam proses 

belajar mengajar adalah strategi yang melibatkan siswa 

dalam tanya jawab, mencari informasi, dan melakukan 

penyelidikan. Dalam pelaksanaan siswa bertanggung jawab 

untuk memberi ide atau pemikiran dan pertanyaan untuk 

dieksplorasi, mengajukan hipotesa untuk diuji, 

mengumpulkan dan mengorganisir data yang dipakai untuk 

menguji hipotesa dan sampai pada pengambilan 

kesimpulan yang tentatif. 

                                                             
23

 Agustina Niki Safitri, “Pengaruh Model Pembelajaran Inquiry Terhadap 

Hasil Belajar Siswa Kelas IV Muatan IPA Tentang Morfologi Tumbuhan Di SDN 
Deresan”, (2018) hlm. 11 
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Metode inquiry berasal dari John Dewey, yang maksud 

utama metode ini adalah memberikan latihan kepada murid 

dala berpikir. Metode ini dapat menghindarkan untuk 

membuat kesimpulan tergesa-gesa, menimbang-nimbang 

kemungkinan pemecahan dan menanggungkan 

pengambilan keputusan sampai terdapat bukti-bukti yang 

cukup.
24

 

Metode inquiry juga dikembangkan oleh Suchman 

untuk mengajar siswa memahami proses penelitian. 

Metode inquiry menurut Suchman adalah suatu metode 

yang merangsang murid untuk berpikir, menganalisa suatu 

persoalan sehingga menemukan pemecahannya. Suchman 

tertarik untuk membantu siswa melakukan penelitian secara 

mandiri dan disiplin. Hal ini didasarkan pada pemikiran 

bahwa anak-anak selalu memiliki rasa ingin tahu. Suchman 

menginginkan siswa mempertanyakan mengapa suatu 

peristwa terjadi dan menelitinya dengan cara 

mengumpulkan data dan mengolah data secara logis. 

Dengan demikian maka metode inquiry akan 

memperkuat dorongan alami untuk melakukan eksplorasi 

dengan semangat besar dan dengan penuh kesungguhan. 

Metode ini menuntut kemampuan untuk dapat melihat 

sebab akibat atau relasi-relasi diantara berbagai data, 

sehingga pada akhirnya dapat menemukan kunci pembuka 

masalahnya. Metode ini mengembangkan kemampuan 

berpikir yang dipupuk dengan adanya kesempatan untuk 

mengobservasi problema mengumpulkan data, menganalisa 

data, menyusun suatu hipotesa, mencari hubungan data 

yang hilang dari data yang telah terkumpul untuk kemudian 

menarik kesimpulan yang merupakan hasil pemecahan 

masalah tersebut. Cara berpikir yang menghasilkan suatu 

kesimpulan atau keputusan yang diyakini kebenarannya 

karena seluruh proses pemecahan masalah itu telah diikuti 

                                                             
24  Muhaimin, Strategi Belajar Mengajar (Surabaya, CV Clara Media, 1996) 

hlm. 88 
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dan dikontrol dari data yang pertama dan yang berhasil 

dikumpulkan dan di Analisa sampai kepada kesimpulan 

yang ditarik atau ditetapkan. Cara berpikir semacam itu 

benar-benar dapat dikembangkan dengan menggunakan 

metode pemecahan masalah.
25

 

Metode inquiry adalah cara penyajian pelajaran yang 

mana siswa bertindak sebagai subjek, yaitu memiliki hak 

untuk menemukan sendiri materi yang akan diajarkan oleh 

guru.
26

 Atau dengan kata lain metode inquiry adalah 

metode pembelajaran yang menanamkan dasar-dasar 

berpikir secara ilmiah pada siswa, yang mana dalam hal ini 

siswa lebih banyak belajar sendiri dan mengembangkan 

kreatifitas dalam memecahkan masalah. 

Inquiry adalah suatu proses untuk memperoleh dan 

mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau 

eksperimen guna mencari jawaban maupun memecahkan 

masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan 

menggunakan kemampuan berpikir kritis dan logis. 

Dengan metode ini para siswa diajarkan memperoleh 

inforamsi secara mandiri serta dapat menyimpulkan 

masalah dengan kemampuan berpikir yang kritis dan logis. 

 

2. Langkah-Langkah Metode Inquiry 

a. Orientasi terhadap masalah  

Yaitu guru harus memiliki kreatifitas sehingga 

dorongan atau rangsangan yang diberikan kepada siswa 

benar-benar menarik bagi siswa. Dengan menciptakan 

kondisi melalui deskripsi cerita atau kasus yang dapat 

merangsang rasa ingin tahu peserta didik. Guru dapat 

memberikan arahan atau bimbingan langsung agar 

peserta didik dapat berlatih menggunakan pikirannya 

                                                             
25 Sunaryo, Strategi Belajar Mengajar Ilmu Pengetahuan Sosial (Malang, 

IKIP Malang, 1989) hlm. 117 
26 Noehi Nasution, dkk, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Universitas Terbuka, 

1994), hlm.118 



29 
 

 
 

atau mengorientasikan pemikiran pada suatu masalah 

yang akan diselesaikann 

b. Merumuskan masalah 

Ketika rangsangan diberikan oleh guru bekerja dengan 

baik, maka dalam pemikiran siswa akan muncul 

pertanyaan-pertanyaan dan permasalahn-permasalahan  

yang akan menjadi dasar dalam merumuskan masalah. 

Jika permasalahan yang diajukan oleh peserta didik 

belum mencirikan permasalahan/rumusan masalah 

yang baik, maka guru dapat memberikan pertanyaan 

pemancing agar peserta didik dapat terarah dalam 

merumuskan masalah sesuai yang diharapkan oleh 

guru. 

c. Mengajukan hipotesis 

Perumusan hipotesis oleh peserta didik dapat dipandu 

oleh guru, dengan memberikan peserta didik bacaan 

untuk menjawab rumusan masalah. Rumusan hipotesis 

atau jawaban sementara inilah yang nantinya akan diuji 

kebenarannya. 

d. Mengumpulkan data 

Dalam hal ini mengumpulkan data sebanyak-

banyaknya dan selengkap mungkin. Data atau 

informasi yang telah diperoleh kemudian harus dipilah-

pilah, hanya informasi dan data relevan dengan tujuan 

atau pemecah masalah mereka yang akan dijadikan 

sebagai data. Guru bukanlah satu-satunya sumber 

informasi, fungsi guru adalah sebagai fasilitator 

sehingga semua hal yang dibutuhkan oleh peserta didik 

dan kelompoknya dalam mengumpulkan data atau 

informasi harus dipastikan lengkap dapat diakses oleh 

peserta didik. 

e. Menguji hipotesis 

Setelah berkutat dengan beragam sumber belajar yang 

tersedia dan sumber data yang ada, peserta didik 

kemudian akan diajak untuk memproses data dan 
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informasi yang diperoleh. Siswa dapat belajar 

mengorganisir data kedalam tabel-tabel, daftar-daftar, 

atau ringkasan yang akan mempermudah dalam 

menguji kebenaran hipotesis yang telah mereka susun 

dilangkah sebelumnya. 

f. Menyimpulkan 

Yaitu membuat kesimpulan dari hasil yang sudah 

didapatkan. Disinilah akan dilakukan penyimpulan 

yang didasarkan akan rasionalitas berdasarkan hasil 

penyelidikan ilmiah. Pembelajaran dengan 

menggunakan metode ini memungkinkan peserta didik 

mempunyai kedalaman pemahaman terhadap materi 

yang mereka pelajari, dan secara konstruktif 

membangun pengetahuan baru diatas pondasi 

pengetahuan yang sebelumnya dimiliki.   

3. Karakteristik Metode Inquiry 

Karakteristik metode inquiry merupakan strategi uang 

menekankan kepada aktifitas siswa secara maksimal untuk 

mencari dari menemukan. Artinya strategi inquiry 

menempatkan siswa sebagai subjek belajar. 

Seluruh aktifitas siswa yang dilakukan siswa diarahkan 

untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu 

yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat 

menumbuhkan sikap percaya diri. Tujuan dari pengguan 

metode ini yaitu mengembangkan kemampuan berpikir 

secara sistematis, logis dan kritis atau mengembangkan 

kemampuan intelektual sebagai bagaimana dari proses 

mental.
27

  

 

 

                                                             
27

 Agustina Niki Safitri, “Pengaruh Model Pembelajaran Inquiry Terhadap 

Hasil Belajar Siswa Kelas IV Muatan IPA Tentang Morfologi Tumbuhan Di SDN 
Deresan”, (2018) hlm. 13 
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4. Ciri-ciri metode inquiry 

Beberapa ciri dari metode inquiry yaitu, pertama, 

strategi inquiry menekankan kepada aktifitas siswa secara 

maksimal untuk mencari dan menemukan, artinya stretegi 

inquiry menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Dalam 

proses pembelajaran siswa tidak hanya berperan sebagai 

penerima pelajaran tetapi juga berperan untuk menemukan 

inti dari materi yang disampaikan oleh guru dengan 

sendirinya.
28

 

Kedua, seluruh aktifitas yang dilakukan siswa 

diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri 

dari sesuatu yang dipertanyakan. Sehingga diharapkan 

dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Dengan demikian 

strategi ini menempatkan guru bukan sebagai sumber 

belajar tetapi sebagai fasilitator dan motivator bagi siswa. 

Ketiga, tujuan dalam metode inquiry yaitu 

mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, 

logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan 

intelektual sebagai bagian dari proses mental.
29

 

Metode ini dapat disimpulkan memiliki beberapa ciri 

yaitu siswa berperan untuk menemukan sendiri inti dari 

materi pelajaran itu sendiri, guru hanya sebagai fasilitator 

dan motifator bagi siswa dan bertujuan mengembangkan 

kemampuan berpikir secara sitematis, logis, dan kritis serta 

mengembangkan intelektual. 

 

5. Prinsip-prinsip metode inquiry 

Prinsip-prinsip pembelajaran inquiry mengacu pada 

hal-hal sebagai berikut : 

1. Berorientasi pada pengembangan intelektual 

Tujuan utama dari metode inquiry adalah 

pengembangan kemampuan berpikir. Dengan 

                                                             
28 Ibid, hlm. 21 
29 Wina Sanjaya, “strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses 

Pendidikan” (Jakarta: Kencana Perdana Media Group) cet.7.2018. hlm. 196-197 
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demikian, metode ini selain berorientasi kepada hasil 

belajar juga kepada proses belajar. 

2. Prinsip interaksi 

Proses pembelajaran pada dasarnya adalah 

proses interaksi, baik secara antar siswa maupun antara 

guru dengan siswa bahkan dengan lingkunganpun 

termasuk interaksi. Pembelajaran sebagai proses 

interaksi berarti bukan menempatkan guru sebagai 

sumber belajar tetapi pengatur lingkungan atau 

interaksi itu sendiri.   

3. Prinsip bertanya 

Peran guru dalam metode inquiry hanya 

sebagai penanya. Sebab, kemampuan siswa untuk 

menjawab setiap pertanyaan pada dasarnya sudah 

merupakan sebagai bagian dari proses berpikir. Oleh 

karena itu, kemampuan guru untuk bertanya dalam 

setiap langkah inquiry sangat diperlukan. Maka siswa 

harus memiliki sikap kritis untuk bertanya guna 

mengembangkan kemampuan berpikirnya atas apa 

yang mereka pelajari. 

4. Prinsip belajar untuk berpikir 

Belajar bukan hanya mengingat sebuah fakta, 

akan tetapi belajar adalah proses berpikir yakni proses 

mengembangkan selutuh bagian otak. Pembelajaran 

berpikir adalah pemanfaatan dan penggunaan otak 

secara maksimal. 

5. Prinsip keterbukaan 

Belajar adalah suatu proses mencoba sebagai 

kemungkinan. Pembelajaran bermakna adalah 

pembelajaran yang menyediakan berbagai 

kemungkinan sebagai hipotesis yang harus dibuktikan 

kebenarannya. 

Metode inquiry memiliki prinsip-prinsip yang 

saling berkorelasi antara lain pengembangan intelektual 

yaitu kemampuan berpikir, prinsip interaksi antar siswa 
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dengan guru, siswa dengan siswa dan siswa dengan 

lingkungan. Guru sebagai penanya untuk berpikir 

menggunakan otak secara maksimal serta prinsip 

keterbukaan untuk membuktikan suatu kebenaran 

hipotesis yang diajukan.
30

 

 

6. Tahapan Metode Inquiry 

1. Tahapan orientasi 

Tahap dimana untuk membina suasana atau 

iklim pembelajaran yang responsif. Dengan cara 

menjelaskan topik, tujuan dan hasil belajar yang 

diharapkan, menjelaskan langkah yang harus dilalui 

siswa dan menjelaskan pentingnya mempelajari topik 

materi. 

2. Tahapan merumuskan masalah 

Membawa siswa kepada persoalan yang 

mengandung teka-teki. Masalah dirumuskan oleh 

siswa, jawaban sudah pasti ada, serta konsepnya sudah 

diketehui siswa sebelumnya. 

3. Tahapan merumuskan hipotesis 

Jawaban sementara atas masalah yang sedang dikaji: 

a. Tahap mengumpulkan data 

Menjaring informasi yang dibutuhkan untuk 

menguji hipotesis 

b. Tahap menguji hipotesis 

Yaitu proses menentukan jawaban sesuai data yang 

diperoleh 

c. Tahap merumuskan masalah 

Mendeskripsiskan temuan yang diperoleh 

berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis. Dalam 

metode inquiry dibutuhkan kemampuan berpikir 

yang tinggi yang mampu mengembangkan daya 

pikirnya terhadap pembelajaran yang mereka 

                                                             
30 Ibid, hlm. 197 
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hadapi. Mereka harus mampu merumuskan 

masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan 

data dan menarik kesimpulan. Dalam hal ini siswa 

ituntut untuk menganalisis dan menyimpulkan 

sendiri apa yang telah dialami. Sedangkan guru 

hanya memberi pengarahan dan memfalisitasi 

mereka ketika dibutuhkan. 

 

7. Kelebihan dan kekurangan Metode Inquiry 

1. Kelebihan  

a. Inquiry merupakan metode pembelajaran yang 

menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga 

pembelajaran melalui metode ini dianggap lebih 

bermakna. 

b. Inquiry dapat memberikan ruang kepada siswa 

untk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. 

c. Inquiry merupakan metode yang dianggap sesuai 

dengan perkembangan psikologi belajar modern 

yang menganggap belajar adalah proses perubahan 

tingkah laku berkat adanya pengalaman. 

d. Keuntungan lain adalah metode pembelajaran ini 

dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki 

kemampuan di atas rata-rata. 

2. Kelemahan  

a. Metode ini jika digunakan akan sulit untuk 

mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. 

Untuk mengatasi hal ini guru harus mempersiapan 

secara matang dan mengatur alur pembelajaran 

sehingga metode ini dapat berjalan sesuai kriteria. 

b. Metode ini sulit merencanakan pembelajaran 

karena terbentur dengan kebiasaan belajar siswa. 

Untuk mengatasi hal ini guru harus berhati-hati  

dan awas terhadap apa yang sedang berlangsung 

dikelas agar hasil belajar memuaskan bagi siswa. 
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c. Kadang dalam mengimplementasikannya perlu 

waktu yang Panjang sehingga guru sulit untuk 

menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. 

Untuk itu siswa diberi waktu yang Panjang agar 

belajar lebih banyak lagi secara mandiri dan 

memanajemen proses mereka, sehingga mereka 

semakin terbiasa dan waktu berangsur-angsur tak 

lagi akan menjadi sebuah masalah besar dalam 

implementasi pembelajaran ini. 

d. Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan 

oleh kemampuan siswa menguasai materi 

pelajaran, maka inquiry sulit di implementasikan 

oleh setiap guru. Oleh karen itu guru sangat 

berperan dalam keberhasilan dalam belajar. Guru 

menciptakan metode yang tepat agar memicu 

semangat belajar dan menumbuhkan minat dan 

motivasi dalam proses pembelajaran.
31

  

 

8. Manfaat metode inquiry 

a. Real life skills : siswa belajar tentang hal-hal 

pentingnamun mudah dilakukan, siswa didorong untuk 

melakukan bukan hanya duduk, diam, dan 

mendengarkan. 

b. Open ended topic : tema yang dipelajari tidak terbatas, 

bisa bersumber darimana saja, buku pelajaran, 

pengalaman siswa,guru, internet, televisi, radio, dan 

seterusnya. 

c. Inuitif, imajinatif, inovatif : siswa belajar dengan 

mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki, mulai dari 

kreatifitas hingga imajinasi. 

                                                             
31 Wina Sanjaya, “strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses 

Pendidikan” (Jakarta: Kencana Perdana Media Group) cet.7.2018. hlm. 208-209 
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d. Peluang melakukan penemuan dengan berbagai 

observasi dan eksperimen, siswa memiliki peluang 

besar untuk melakukan penemuan.
32

 

 

B. Pembelajaran Daring 

a. Pengertian pembelajaran daring 

Pembelajaran daring dapat diartikan sebagai sebuah 

sistem kegiatan pembelajaran yang dilakukan tanpa melalui 

tatap muka secara langsung melainkan melalui jaringan 

internet. Pembelajaran daring merupakan proses belajar 

yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

salah satunya yaitu e-learning. E-elarning merupakan hasil 

intregasi yang sistematis atas komponen-komponen 

pembelajaran yang tetap memperhatikan mutu, sumber 

belajar, serta berciri khas adanya nteraksi pembelajaran.
33

  

b. Kendala pembelajaran daring 

Kendala yang biasa dialami yaitu kurangnya sarana 

yang mendukung baik bagi siswa maupun pengajar untuk 

memungkinkan kegiatan pelajaran daring berlangsung 

seperti telepon, laptop, akses internet, atau computer. 

Selain kendala teknis, beberapa siswa juga banyak 

mengeluhkan rasa kurang paham dengan materi serta tugas 

mandiri yang diberikan. Siswa juga merasa kurang focus 

untuk berkonsentrasi dalam proses pembelajaran. Bagi 

mahasiswa juga dalam pembelajaran daring dirasa sulit 

untuk dilakukandalam matakuliah praktikum karena 

terbatasnya alat juga sampel percobaan yang mereka 

miliki.
34

 

c. Keuntungan pembelajaran daring 

                                                             
32 Ibid, hlm. 215 
33 Erwin Astutik, “Stretegi Solutif Kepala Sekolah Pada Pembelajaran 

Daring Selama Pandemi Covid-19 di SDN Sumput Sidoarjo”. Jurnal Manajemen 

Pendidikan (2021) hlm. 21 
34 Ibid, hlm. 99 
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Dalam sistem pembelajaran daring memiliki 

keuntungan diantaranya yaitu : 

1. Praktis  

Dikatakan praktis karena penerapan 

pembelajaran daring ini memungkinkan interaksi 

antara pengajar dengan siswa tanpa harus bertatap 

muka secara langsung disebuah ruang kelas secra 

formal. 

2. Fleksibel 

Yaitu kususnya dalam segi waktu, 

kemungkinkan pengajar dan siswa tidak begitu terikat 

dengan waktu yang ketat dengan jadwal-jadwal yang 

sudah ditetapkan. 

3. Efisien  

Efisien dalam hal tenaga juga biaya, karena 

pengajar dan siswa tidak perlu menghabiskan 

tenaganya untuk menempuh perjalanan ke sekolah. 

Efisien biaya yaitu terkait penggunaan kertas untuk 

buku yang jarang digunakan juga buaya untuk mengisi 

bahan bakar kendaraan yang digunakan juga biaya 

untuk bekal dan lain sebagainya. 

4. Dokumentasi yang mudah  

Banyaknya fitur-fitur yang mudah diakses 

untuk mendokumentasikan materi yang disampaikan 

melalui platform telekonferensi. Dengan begitu kita 

tidak perlu kawatir dengan tidak lengkapnya catatan 

yang dibuat selama penyampaian materi. 

5. Belajar privat 

Melalui pembelajaran daring penyampaian 

materi lebih terasa personal karena melalui platform 

telekonferensi seperti google meet dan zoom.  

6. Up to date  

Pembelajaran daring dianggap merupakan 

metode yang cukup efektif karena kedekatan siswa 

juga guru dengan teknologi gadget dan internet. 
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Dengan penggunaan teknologi ini mereka tetap dapat 

mengikuti perkembangan jaman dengan 

menerapkannya melalui kegiatan pembelajaran. 

d. Manfaat pembelajaran daring 

1. Baik pelajar juga pengajar menjadi lebih melek 

teknologi 

Kemajuan teknologi menjadi hal yang nyata 

dalam kehidupan kita. Segala hal kehidupan social 

terus berkembang seiringan dengan kemajuan 

teknologi terlebih saat pandemic covid-19 yang 

menuntut segala proses pembelajaran dilakukan secara 

daring. Dengan ini bermanfaat untuk pelajar juga 

pengajar untuk lebih memahami kerja teknologi, fungsi 

juga manfaatnya. 

2. Mengembangkan keahlian (skill) 

Pembelajaran daring memebrikan waktu luang 

yang banyak bagi siswa, dengan waktu luang ini 

memberi manfaat pada siswa apabila dihabiskan 

dengan hal-hal baik seperti meningkatkan keahlian atau 

skill yang berkaitan dengan hobi atau kegiatan yang 

disukai diwaktu luang. 

3. Melatih berpikir secara mandiri 

Mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh 

pengajar dalam menyampaikan materi melalui 

pembelajaran daring, belajar pun dituntut untuk dapat 

lebih aktif juga mandiri untuk memperdalam materi 

yang diberikan. Dengan hal ini akan melatih 

kemandirian bagi siswa untuk dapat berpikir secara 

mandiri tidak mengandalkan dari guru saja. 

4. Memperbanyak pengalaman 

Memiliki waktu untuk mengembangkan 

keahlian tentunya akan memberi kesempatan pada kita 

untuk menambah pengalaman juga. Banyak orang yang 

dengan keahliannya untuk mengikuti kompetisi atau 

perlombaan. 
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5. Lebih hemat 

Disini yang terasa hemat yaitu dalam hal 

tenaga dan biaya, hemat tenaga tidak perlu jauh-jauh 

menempuh perjalanan untuk datang kesekolah, hemat 

dalam biaya juga termasuk dalam hal uang bahan bakar 

bensi, uang jajan dan uang lainnya. 

e. Stretegi pembelajaran daring 

1. Menetapkan manajemen waktu 

Manajemen waktu menjadi hal yang penting 

untuk dilakukan karena saat proses pembelajaran 

biasanya dibarengi dengan kita yang lainnya, untuk 

kita harus bisa memenajemen waktu agar bisa 

memprioritaskan mana yang harus lebih dulu 

dikerjakan.
35

 

2. Mempersiapkan teknologi yang dibutuhkan 

Selain memprsiapkan perangkat keras dan 

perangkat lunak, ternyata sebelum proses pembelajaran 

daring, kita juga perlu mempersiapkan penguasaan 

teknologi agar tertanam dalam diri kita menjadi sebuah 

kebiasaan dengan teknologi. 

3. Melatih konsentrasi dan focus belajar 

Banyak hal yang dapat menganggu konsentrasi 

dalam rposes pembelajaran, namun sebagai siswa harus 

bisa membiasakan diri untuk tetap menjaga konsentrasi 

dan focus beljar dengan cara tidak menghiraukan atau 

memperdulikan hal diluar proses pembelajaran. 

4. Menjaga hubungan sosial dengan pengajar juga teman 

sekelas 

Karena tidak lagi bisa bertemu seperti biasanya 

secara langsung dan hanya bertemu dalam 

pembelajaran daring, tidak ada salahnya jika 

memperbanyak komunikasi meski hanya lewat secara 

                                                             
35 Jawwad Ahmad Abdul, Manajemen Diri, (Bandung: Savei Generation, 

2007), hlm. 66 
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online. Hal ini dapat membantu kita mengasah 

keterampilan komunikasi juga rasa social kita terhadap 

sesama.
36

 

 

C. Stimulasi 

1. Pengertian stimulasi 

Stimulasi adalah rangsangan yang dilakukan sejak 

sesorang baru lahir yang dilakukan setiap hari untuk 

merangsang semua system indera. Stimulasi merupakan hal 

penting  dalam tumbuh kembang anak. Stimulasi akan 

mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan 

perkembangan serta kusilatan dalam berinteraksi 

dikarenakan jika seorang anak memiliki rasa kurang kasih 

saying dan kurangnya stimulasi yang dilakukan. Semakin 

dini stimulasi dilakukan makan akan semakin baik 

perkembangan anak dan semakin banyak stimulasi yang 

diberikan makan aka semakin luas pengetahuan anak.
37

 

2. Tujuan stimulasi 

Tujuan tindakan memberikan stimulasi pada anak 

adalah untuk membantu anak mencapai tingkat 

perkembangan yang optimal atau sesuai dengan yang 

diharapkan. Tindakan ini meliputi berbagai aktifitas untuk 

merangsang perkembangan anak dan pengetahuan anak.
38

 

3. Manfaat Stimulasi 

Stimulasi yang dilkaukan secara tepat sesuai dengan 

umur anak, maka akan memberikan manfaat yang sangat 

besar bagi sang anak. Yakni berupa proses pengembangan 

yang baik dan memiliki pengetahuan yang luas. Stimulasi 

diberikan dengan rasa kasih sayang dan cinta kepada anak 

agar anak merasakan stimulasi yang diberikan.  

                                                             
36 Erwin Astutik, “Stretegi Solutif Kepala Sekolah Pada Pembelajaran 

Daring Selama Pandemi Covid-19 di SDN Sumput Sidoarjo”. Jurnal Manajemen 
Pendidikan (2021) hlm. 22 

37 Noehi Nasution, dkk, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Universitas Terbuka, 

1994), hlm.120 
38 Ibid, hlm.125 
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4. Prinsip Stimulasi 

a. Dilakukan dengan dilandasi rasa cinta dan kasih 

saying. 

b. Selalu ditunjukkan sikap dan perilaku yang baik, 

karena anak akan meniru tingkah laku orang-orang 

yang terdekat dengan anak. 

c. Memberikan stimulasi sesuai dengan kelompok umur 

d. Dilakukan dengan cara yang bervariasi yang 

menyenangan tanpa paksaan dan tidak ada hukuman. 

e. Dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai 

dengan umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar 

anak. 

f. Menggunakan alat bantu sederhana, aman dan ada 

disekitar anak. 

g. Memberikan kesempatan hak yang sama antara laki-

laki dan perempuan. 

h. Memberikan pujian atas keberhasilan yang telah 

dicapai. 

 

D. Bakat dan Minat 

1. Pengertian bakat dan minat  

Bakat adalah kemampuan yang ada di dalam diri 

seseorang sejak lahir dimana kemampuan tersebut dapat 

digunakan untuk mempelajari sesuatu dengan cepat dan 

dengan hasil yang baik. Kemampuan yang ada dalam diri 

seseorang sudah melekat dalam dirinya dan dapat 

digunakan untuk melakukan hal-hal tertentu dengan lebih 

cepat dan lebih baik dibandingankan dengan orang biasa.
39

 

Bakat juga mengandung arti kemampuan bawaan yang 

merupakan potensi yang masih perlu pengembangan dan 

pelatihan lebih lanjut. Karena sifatnya yang masih 

potensial, bakat merupakan potensi yang masih 

                                                             
39 Noehi Nasution, dkk, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Universitas Terbuka, 

1994), hlm.122 
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memerlukan ikhtiar pengembangan dan pelatihan secara 

serius dan sistematis agar dapat terwujud. 

Dengan bakat, kemungkinan seseorang untuk mencapai 

prestasi dalam bidang tertentu. Tetapi untuk mewujudkan 

bakat kedalam suatu prestasi diperlukan latihan, 

pengetahuan, pengalaman dan motivasi. 

Bakat menurut Conny semiawan yang dikutip dalam 

buku psikologi umum oleh alex sobur bahwa bakat 

biasanya diartikan sebagai kemampuan bawaan yang 

merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan dan 

dilatih agar dapat terwujud.
40

  

Menurut Iskandar junaidi dalam buku karangan jamal 

ma’mur asmani, menyebutkan bahwa bakat adalah kegiatan 

yang disenangi oleh anak-anak secara terus menerus dan 

disertai minat yang kuat.
41

 

Winkel, W.S dan Sri Hastuti, bakat adalah kemampuan 

yang menonjol di suatu bidang usaha kognitif, bidang 

keterampilan, atau bidang kesenian. Sekali terbentuk, suatu 

bakat menjadi bekal yang memungkinkan untuk memasuki 

berbagai bidang pekerjaan tertentu dan mencapai tingkatan 

yang lebih tinggi dalam suatu jabatan.
42

 

Raber mengatakan bahwa bakat adalah kemampuan 

potensial yang dimiliki seseorang untu mencapai 

keberhasilan pada masa yang akan datang. Dengan 

demikian, seorang siswa yang berbakat dalam bidang 

tertentu, akan jauh lebih mudah menyerap informasi, 

pengetahuan, dan keterampilan yang berhubungan dengan 

bidang tersebut.
43

 

                                                             
40 Alex Sobur, Psikologi Umum, (Bandung : CV Pustaka setia, 2003) hlm. 

180 
41 Ibid, hlm. 181 
42 Winkel, W.S & Sri Hartati, Bimbingan dan Konseling di Instansi 

Pendidikan (Jakarta : PT. Grasindo, 2005) hlm.591 
43  Syah, Psikologi Pendidikan (Jakarta : Prehallindo, 2002) hlm. 12-13 
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Menurut Guilford  menyatakan bahwa bakat bertalian 

dengan kecakapan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan 

menurut Notoadmodjo bakat adalah salah satu kemampuan 

manusia. Menurut Utami Munandar bahwa bakat adalah 

kemampuan bawaan sebagai potensi yang masih perlu 

dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. 

Minat adalah suatu proses  yang tetap untuk 

memperhatikan dan memfokuskan diri pada sesuatu yang 

diminatinya dengan perasaan senang dan rasa puas. Minat 

juga disebut sebagai proses pengembangan dalam 

mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk 

mengarahkam individu kepada suatu kegiatan yang 

diminatinya.
44

 

Menurut De Vesta dan Thompson dari teori belajar 

sosial mengutip pendapat Bndura dan Kupers menyatakan 

bahwa, minat terbentu melalui identifikasi. Proses bermula 

sejak individu mencari perhatian dari orang yang 

disukainya. Seperti orang tua, guru, dan lain sebagainya. 

Sebagai konsekuensinya ia berusaha untuk menjadi seperti 

mereka. Pada tahap peniruan ini sering individu 

mempelajari inti peran baru hanya dengan sedikit usaha. 

Keberhasilan peran tiruan tersebut akan menjadi faktor 

yang mempengaruhi berkembangnya minat terhadap peran 

baru yang berbeda dari peran sebelumnya. 

Dalam kemunculan minat, Bernard berpendapat 

sebagaimana dikutip oleh Sardiman, bahwa minat timbul 

tidak secara tiba-tiba atau spontan, melainkan timbul akibat 

dari partisipasi, pengalaman, kebiasaan pada waktu belajar 

atau bekerja. Jadi jelas bahwa soal minat akan selalu 

berkaitan dengan soal kebutuhan atau keinginan. Oleh 

                                                             
44

 Rizal Rahman, “Penerapan Metode Certainty Factor Pada Sistem Pakar 

Penentuan Minat dan Bakat Siswa SD”. Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika (2019) 
hlm. 90 
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karena itu penting bagaimana menciptakan kondisi tertentu 

agar peserta didik selalu butuh dan ingin terus belajar.
45

 

Pengertian minat menurut Winkel daam buku psikologi 

pengajaran mendefinisikan, “minat adalah kecenderungan 

subyek yang menetap untuk merasa tertarik pada suatu 

bidang studi atau pokok bahasan tertentu dan merasa 

senang mempelajari materi. 

Kartini kartono menjelaskan bahwa, “minat adalah 

momen dari kecenderungan yang terarah secara intensif 

kepada satu obyek yang dianggap penting. Minat erat 

kaitannya dengan kepribadian dan selalu mengandung 

unsur afektif atau perasaan, kognitif dan kemauan”.
46

 

Menurut  Sardiman, “minat adalah suatu kondisi yang 

terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti 

sementara situasi yang dihubungan dengan keinginan-

keinginan atau kebutuhan-kebutuhannya sendiri”. 

Menurut Syiful Bahri Djamarah dalam bukunya 

Psikologi Belajar, minat adalah kecenderungan yang 

menetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa 

aktifitas. Seseorang yang berminat pada suatu aktifitas 

maka akan memperhatikan aktifitas tersebut secara 

konsisten dengan rasa senang. Dengan kata lain minat 

adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada 

suatu hal atau aktifitas”. 

Minat siswa juga ditunjukkan dengan perasaan suka 

dan perasaan tidak suka terhadap pelajaran. Siswa yang 

berminat dan memiliki kebutuhan tertentu pada suatu 

bidang pelajaran maka siswa tersebut cenderung untuk 

selalu menyukai pelajaran tertentu. Dan siswa tersebut akan 

memiliki kepuasan jika pelajaran tersebut mampu 

memberikan ketertarikan baginya. 

2. Indikator-indikator pada minat  

                                                             
45 Sardiman, Interaksi Belajar Mengajar, hlm. 76 
46 Kartini kartono, Psikologi Umum (Bandung:Rineka Cipta, 2010) hlm. 112 
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Indikator adalah alat pemantau yang dapat 

memberikan petunjuk atau keterangan. Kaitanyya dengan 

minat belajar siswa maka indikator sebagai alat pemantau 

yang dapat memberikan petunjuk kearah minat belajar. Hal 

ini dapat diketahui dalam hal melalui proses belajar 

dirumah dan dikelas. 

a. Perasaan senang  

Apabila siswa memiliki perasaan senang terhadap 

pelajaran tertentu maka tidak aka nada rasa terpaksa untuk 

belajar. Tidak aka nada rasa malas dan rasa bosan dalam 

mengikuti proses belajar. 

b. Keterlibatan siswa  

Ketertarikan seseorang akan obyek yang mengakibatkan 

orang tersebut senang dan tertarik untuk melakukan atau 

mengerjakan kegiatan obyek tersebut. Contohnya aktif 

dalam diskusi, aktif bertanya, dan aktif menjawab 

c. Ketertarikan  

Berhubungan dengan adanya daya dorong siswa terhadap 

ketertarikan pada sesuatu benda, orang, kegiatan, atau 

biasa berupa pengalaman afektif yang dirangsang oleh 

kegiatan itu sendiri. Contohnya antusias dalam mengikuti 

pelajaran, tidak menunda tugas dari guru. 

d. Perhatian siswa  

Minat dan perhatian siswa merupakan dua hal yang 

dianggap sama dalam pengunaan sehari-hari, perhatian 

siswa merupakan konsentrasi siswa terhadap pengamatan 

dan pengertian, dengan mengesampingkan yang lain. 

Siswa memiliki obyek tertentu maka dengan sendirinya 

akan memperhatikan obyek tersebut. Contohnya 

mendengarkan penjelasan guru dan mencatat materi. 

3. Faktor-faktor yang mendukung bakat dan minat 

1. Faktor intern 

a. Faktor genetik (bawaan) 

Faktor ini merupakan faktor yang mendukung 

perkembangan individu dalam minat dan bakat 
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sebagai totalitas karakterisik individu yang 

diwariskan orang tua kepada anak dalam segala 

potensi melalui fisik maupun psikis yang dimiliki 

indivisu sebagai pewarisan dari orang tuanya. 

b. Faktor kepribadian  

Keadaan psikologis dimana perkembangan 

potensi anak tergantung pada diri dan emosi anak 

itu sendiri. Hal ini akan membantu anak dalam 

membentuk konsep serta optimis dan percaya diri 

dalam mengembangkan minat dan bakatnya. 

2. Faktor ekstern 

Faktor lingkungan  

Merupakan darai berbagai hal untuk mendukung 

pengembangan bakat dan minat anak, yaitu ada tiga hal 

yang termasuk dalam faktor lingkungan : 

1. Lingkungan keluarga 

Merupakan tempat latihan atau belajar dan 

tempat anak memperoleh pengalaman karen 

akeluarga adalah lingkungan pertama dan paling 

penting bagi anak. 

2. Lingkungan sekolah 

Suatu lingkungan yang dapat mempengaruhi 

proses belajar mengajar kondusif yang bersifat 

formal. Lingkungan ini sangat berpengaruh bagi 

pengembangan bakat dan minat karena 

dikembangan secara intensif. 

3. Lingkungan sosial 

Suatu lingkungan yang berhubungan dengan 

kehidupan masyarakat. Dilingkungan ini anak 

mengaktualissiskan bakat dan minatnya kepada 

masyarakat. 

3. Jenis-jenis bakat dan minat 

Bakat yang terdiri dari : 

1. Bakat umum 
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Merupakan kemampuan yang berupa potensi 

dasar yang bersifat umum artinya setiap orang 

memiliki. 

2. Bakat khusus 

Merupakan kemampuan yang berupa potensi 

kusus artinya tidak semua orang memilikinya 

seperti bakat seni, penceramah, pemimpin, 

olahraga, dan lainnya. 

Minat yang terdiri dari : 

1. Minat vokasional 

Merujuk pada bidang-bidang pekerjaan seperti 

: 

a. Minat professional : minat keilmuan, seni, 

dan kesejahteraan sosial 

b. Minat komersial : minat pada pekerjaan 

dunia usaha, jual beli, periklanan, 

akuntansi, dan lain-lain. 

c. Minat kegiatan fisik, mekanik, kegiatan 

luar, dan lain-lain  

2. Minat avokasional 

Minat untuk memperoleh kepuasan 

atau hobi. Misalnya petualangan, hiburan, 

apresiasi, ketelitian, dan lain-lain. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan pengolahan data lapangan yang 

diperoleh dari observasi dan hasil wawancara, yang selanjutnya 

dilakukan analisis data, akhirnya dapat ditarik kesimpulan 

bahwa penerapa metode inquiry mampu membuat siswa 

semangat dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu juga 

memberikan dorongan bagi minat siswa dalam belajar. Siswa 

yang sebelumnya merasa bosan dan malas dalam mengikuti 

pembelajaran secaa daring, dengan metode ini mampu 

menghilangkan rasa bosan dan malas siswa. Metode ini juga 

mampu memberikan perubahan yang sangat signifikan dilihat 

dari hasil belajar para siswanya yang lebih bersemangat dalam 

mengikuti pembelajaran secara daring. Metode ini juga dapat 

mengasah bakat yang ada dalam diri siswa karena 

memunculkan rasa semangat belajar siswa yang membuat 

minat siswa muncul juga dalam belajar. Minat dan bakat 

merupakan hal yang berkaitan karena saling berhubungan, 

terlebih dalam proses pembelajaran. 

Dari nilai yang didapatkan siswa pada saat semakin 

seringnya metode inquiry ini terapkan, maka nilai yang 

didapatkan siswa terlihat sangat signifikan dalam proses 

perubahan mendapatkan nilai yang maksimal. Perbedaan pada 

saat sebelum diterapkannya metode ini sampai semakin sering 

diterapkan metode ini sangat terlihat perbedaan nilai yang 

didapatkan. 

Ternyata dalam penerapan metode inquiry ini membuat 

perubahan dalam diri siswa, tidak hanya berupa rasa dorongan 

dan rasa semangat melainkan juga adanya perubahan dalam 

cara berpikir siswa. Siswa yang mampu mengingat lebih lama 

dengan materi yang disampaikan, sehingga adanya hasil yang 

maksimal dengan perolehan nilai yang saat ini siswa dapatkan. 

Selain dengan proses siswa yang semakin aktif dan 

nilai yang didapatkan siswa semakin baik dan maksimal, di hal 
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lain juga penerapan metode inquiry ini mempu memperlihatkan 

bakat dan minat siswa dalam pelajaran apa yang mereka 

senangi. Sebagai contoh dalam pelajaran fikih siswa yang 

mendapat nilai semakin baik maka dikatakan mereka meminati 

pelajaran fikih tersebut. Dengan proses pembelajaran dan 

wawancara kepada siswa mengenai minat mereka pada 

pelajaran yang mereka sukai, perlahan-lahan terlihat apa yang 

ada didalam diri para siswa. Bakat yang sudah ada sejak siswa 

itu lahir sudah mampu diolah dalam proses pembelajaran 

terlebih dengan penerapan metode inquiry ini. Karena setiap 

siswa memiliki bakat yang berbeda-beda maka proses 

pembelajaran harus didukung dengan adanya rasa semangat 

dan dorongan dalam diri siswa itu sendiri. 

B. Saran  

Saran yang ingin peneliti sampaikan untuk siswa kelas vii 

sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan dapat menjadi 

masukan bagi lembaga untuk meningkatkan mutu 

pendidikan para siswa kelas vii, khususnya siswa yang ada 

di mts assyifa karang anyar agar lebih baik lagi. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

terbuka kepada siswa kelas vii dalam mengikuti proses 

pembelajaran dalam belajar daring agar lebih mampu 

mengasah bakat yang ada dalam dirinya dan mendorong 

minat dalam belajarnya. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi refrensi lebih lanjut 

untuk diteliti oleh peneliti yang lain 

C. Penutup  

Akhirnya dengan ucapan “Alhamdulillah” peneliti 

dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sebagaimana 

telah peneliti kemukakan dalam kata pengantar, bahwa skripsi 

ini masih sangat jauh dari kategori baik. Oleh karen itu, dengan 

hati yang lapang peneliti bersedia bahkan sangat mengharapkan 

petunjuk dan saran guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-

mudahan skripsi ini bermafaat. Aamiin Ya Robbal Alamin. 
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