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ABSTRAK 

PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN INKUIRI DALAM 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA  

MATA PELAJARAN IPS DI MI AL KHAIRIYAH  

KALIAWI BANDAR LAMPUNG 

TAHUN PELAJARAN 2016/2017 
 

Oleh 

YENI ANALIA 
 

Proses pembelajaran di MI Al-Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung belum 

mencapai hasil yang optimal, hal ini disebabkan karena strategi pembelajaran yang 

diterapkan oleh guru Ilmu Pengetahuan Sosial masih menggunakan metode ceramah 

dan penugasan. Sehingga keterlibatan peserta didik selalu pasif karena pembelajaran 

masih didominasi oleh guru dan menyebabkan pembelajaran menjadi monoton, 

sehingga menyebabkan rendahnya hasil belajar peserta didik. Hal ini dapat dilihat 

dari nilai hasil belajar peserta didik yang berjumlah 18 orang yang tuntas 6 orang 

(33.3%) dan yang belum tuntas 12 orang (66.7%) dengan demikian hasil belajar IPS 

dikategorikan rendah. Untuk itu diperlukan berbagai strategi pembelajaran yang 

cocok salah satunya adalah strategi pembelajaran Inkuiri. Adapun rumusan masalah 

yaitu “Apakah penerapan strategi inkuiri dapat meningkatkan hasil belajar peserta 

didik pada mata pelajaran IPS di kelas V MI AL Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2016/2017. 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Subjek dalam penelitian 

ini adalah peserta didik kelas V MI Al-Khairiyah Kaliawi yang berjumlah 18 peserta 

didik. Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan dalam dua siklus yang terdiri dari 4 

tahapan utama yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Jenis data 

yang digunakan adalah deskripsi kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menerapkan strategi pembelajaran Inkuiri dalam meningkatkan  hasil  belajar  IPS 

peserta didik kelas V MI Al-Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung. Alat pengumpulan 

data menggunakan observasi, tes dan dokumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa hasil belajar  meningkat pada 

setiap siklusnya. Pada siklus I mengalami peningkatan dari 18 peserta didik yang 

tuntas dengan 10 orang (55.6%) dan yang belum tuntas 8 orang (44.4%), pada siklus 

II mengalami peningkatan dari 18 peserta didik dengan ketuntasan 16 orang (88.9%) 

dan yang belum tuntas 2 orang (11.1%).   

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan pembelajaran 

Inkuiri dapat meningkatkan hasil belajar IPS materi Peninggalan sejarah yang ada di 

Indonesia peserta didik kelas V MI Al-Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2016/2017.  

  

Kata kunci: Strategi Pembelajaran Inkuiri, Hasil Belajar  
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MOTTO 

 

                             

                   

Artinya:  Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran 

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 

jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk.Q.S.An-Nahl 125)
1
 

 

 

                                                             
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan. 



PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillahirobbil 'alamin, Maha Suci Allah atas segala nikmatnya yang tidak 

pernah putus diberikan kepada makhluk-Nya. 

Skripsi ini ku persembahkan kepada: 

1. Kedua orang tuaku yang tercinta yakni ayahanda Ahmad Syah Alam dan Ibunda 

Mastika Wati, yang telah membesarkan, mendidik dan senantiasa mendoa’kan serta 

menanti keberhasilanku. Atas segala kasih sayang dan seluruh doa yang tak pernah 

putus dipanjatkan untuk keberhasilan dalam setiap langkahku. 

2. Untuk adik-adik ku Ricky Ependy dan Herman Ardian Syah tiada yang paling 

mengharukan saat kumpul bersama kalian. Walaupun sering bertengkar tetapi hal itu 

selalu memberi warna yang tak bisa tergantikan. Terimakasih atas doa dan 

dukungannya selama ini. 

3. Teman-teman seperjuangan khususnya Jurusan PGMI angkatan 2012, sahabat-sahabat 

karibku Yeni Istiqomah dan Nirva Yuliyanti yang selalu memberikan motivasi dalam 

penyelesaian studiku. 

4. Almamaterku tercinta IAIN Raden Intan Lampung. 



 vii 

RIWAYAT HIDUP 

 

Yeni Analia dilahirkan di Lampung Selatan, tepatnya di desa Margadadi pada 

tanggal 12 Maret 1995. Anak pertama dari tiga bersaudara dengan nama orang tua 

Ayahanda Ahmad Syah Alam dan Ibunda Mastika Wati. 

Riwayat Pendidikan: 

1. Pendidikan dasar di tempuh di Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN I 

Gedung Agung pada tahun 2006. 

2. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)N di SMP N 2 Jati Agung pada 

tahun 2006, tamat dan berijazah pada tahun 2009. 

3. Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Perguruan Islam 

Republik Indonesia (PIRI) pada tahun 2009, tamat dan berijazah pada tahun 

2012. 

4. Pada tahun 2012 penulis menjadi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri 

Raden Intan Lampung (IAIN-LAMPUNG)  Fakultas Tarbiyah prodi PGMI.   



 viii 

KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan ilmu pengetahuan, 

kekuatan, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang 

berjudul “Penerapan  Strategi Inkuiri Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta 

Didik Pada Mata Pelajaran IPS di MI AL KHAIRIYAH Kaliawi Bandar Lampung 

2016/2017”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana 

pada Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Lampung. 

Penyelesaian skripsi ini terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis 

merasa perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 

1. Bapak Dr. H. Chairul Anwar, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan IAIN Raden Intan Lampung beserta staf-stafnya yang telah 

memberikan kemudahan atas penyelesaian skripsi ini. 

2. Ibu Uswatun Hasanah, M.Pd selaku pembimbing I yang telah memberikan 

waktu, untuk memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini. 

3. Bapak Baharudin, M.Pd selaku pembimbing II yang telah memberikan 

bimbingan, pengarahan, dan motivasi penulis dengan penuh kesabaran dalam 

proses penyelesaian skripsi ini. 

4. Ibu Syofnidah Ifrianti M,Pd selaku Ketua Jurusan Tadris PGMI. 

5. Bapak dan Ibu dosen yang telah membekali ilmu pengetahuan kepada penulis, 

semoga ilmu yang diberikan beliau dapat penulis amalkan. 



 ix 

6. Segenap pegawai dan karyawan Perputakaan Pusat dan Perpustakaan Tarbiyah 

yang telah memberikan pinjaman buku kepada penulis. 

7. Ayah dan ibu ku tercinta, adik-adik ku, teman-teman ku, serta semua pihak yang 

telah membantu penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, 

semoga Allah SWT membalas dan menjadikan amal shaleh kepada semua pihak 

yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi ini. Amin. 

Penulis menyadari penelitian ini masih banyak kekurangan dalam hal penulisan, 

hal ini disebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai. 

Oleh karenanya kepada pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran yang 

bersifat membangun. 

Akhirnya dengan ucapan terimakasih penulis memanjatkan doa kehadirat Allah 

SWT dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terimakasih 

penulis ucapkan atas bantuan yang diberikan sehingga terselesaikannya skripsi ini. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. 

Bandar Lampung, 7 januari 2017 

Penulis 

 

 

 

Yeni Analia 

1211100141 

 



 x 

DAFTAR ISI 

 

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

ABSTRAK ....................................................................................................  ii 

PERSETUJUAN ...........................................................................................  iii 

PENGESAHAN ............................................................................................  iv 

MOTTO ........................................................................................................  v 

PERSEMBAHAN .........................................................................................  vi 

RIWAYAT HIDUP ......................................................................................  vii 

KATA PENGANTAR ..................................................................................  viii 

DAFTAR ISI .................................................................................................  x 

DAFTAR TABEL.........................................................................................  xii 

DAFTAR GAMBAR  ...................................................................................  xiiii 

 

BAB I PENDAHULUAN  

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

B. Identifikasi Masalah ...........................................................................  11 

C. Batasan Masalah.................................................................................  11 

D. Rumusan Masalah ..............................................................................  12 

E. Tujuan Penelitian ...............................................................................  12 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

A. Strategi Inkuiri ....................................................................................  14 

1. Pengertian Strategi Inkuiri ..........................................................  14 

2. Langkah-Langkah Strategi Inkuiri ..............................................  16 

B. Hasil Belajar ......................................................................................  20 

1. Pengertian Hasil Belajar ............................................................  20 

2. Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar ................................  23 

3. Indikator Hasil Belajar ...............................................................  26 

C. Ilmu Pengetahuan Sosial ...................................................................  27 

D. Implementasi Strategi Pembelajaran inkuiri di Kelas V ...................  33 



 xi 

E. Hasil Penelitian Relevan ...................................................................  34 

F. Hipotesis Tindakan ...........................................................................  35 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian ..................................................................................  37 

B. Setting penelitian dan Karakteristik Subjek Penelitian .....................  38 

C. Rencana Tindakan .............................................................................  39 

D. Data dan Cara Pengumpulannya .......................................................  46 

1. Sumber Data .................................................................................  46 

2. Metode Metode Pengumpul Data.................................................  47 

E. Indikator kebehasilan ........................................................................  48 

F. Tehnik Analisis Data .........................................................................  49 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Sekolah .................................................................  51 

B. Hasil Penelitian ..................................................................................  55 

C. Analisis Data ......................................................................................  68 

 

BAB V KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

A. Kesimpulan ........................................................................................  70 

B. Saran  ..................................................................................................  70 

C. Penutup  ..............................................................................................  72 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 

LAMPIRAN – LAMPIRAN  



xii 
 

DAFTAR TABEL 

 

 

Tabel           Halaman 

1. Data Awal Nilai Hasil Belajar Peserta Didik Kelas V Mata Pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial MI AL Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2016 – 2017  ....................................................................... 9 

 

2. SK dan KD IPS Kelas V  .............................................................................. 33 

 

3. Data pendidik MI AL Khairiyah Kaliawi  tahun ajaran 2016-2017 ............. 53 

 

4. Data sarana MI AL Khairiyah Kaliawi  tahun pelajaran 2016-2017 ............ 54 

 

5. Data Keadaan Peserta Didik 4 Tahun Terakhir MI AL Khairiyah Kaliawi  

      Bandar Lampung  .......................................................................................... 55 

 

6. Data Nilai Hasil Siklus I MI AL Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2016-2017  ......................................................................... 59 

 

7. Hasil Belajar Siklus I  ................................................................................... 59 

 

8. Data Nilai Hasil Belajar Siklus II MI AL Khairiyah Kaliawi Bandar  

    Lampung Pelajaran 2016-2017  .................................................................... 65 

 

9. Rekapitulasi Hasil Belajar Siklus I dan II  .................................................... 66 

 

 

 



xiii 
 

DAFTAR GAMBAR 

          Halaman 

Gambar 1    : Gambar Siklus Desain Teori Kemmis dan MC Tanggart  ..............   41 

Gambar II   : Rekapitulasi Hasil Belajar IPS Siklus I dan II.................................  66 

 



BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan bangsa sangat ditentukan oleh faktor pendidikan yang baik, 

pendidikan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi perkembangan 

individu, sedangkan pendidikan yang baik tidak terlepas dari proses pembelajaran 

yang baik pula, pembelajaran adalah kegiatan berproses dan merupakan unsur yang 

sangat fundamental dalam setiap jenjang pendidikan, dan merupakan proses interaksi 

peserta didik dangan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Pembelajaran yang berkualitas tergantung pada peserta didik dan kreatifitas pendidik 

dalam mengolah pembelajaran yang akan membawa pada keberhasilan pencapaian 

target belajar. Belajar adalah suatu perubahan dalam tingkah laku, dimana perubahan 

ini dapat mengarah pada tingkah laku yang lebih baik, tetapi ada juga kemungkinan 

mengarah kepada tingkah laku yang lebih buruk, tingkah laku yang mengalami 

perubahan karena belajar menyangkut beberapa aspek kepribadian baik fisik maupun 

psikis, seperti perubahan dalam pengertian, kecakapan, kebiasaan ataupun sikap.
1
 

Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang tercantum pada Undang 

Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yaitu, Pendidikan 

nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat 

                                                             
1
 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosda karya, 2008), h. 85 



 

 
2 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.
2
 

Amanah Undang Undang tersebut pada akhirnya melahirkan keniscayaan bahwa 

pelaksanaan pendidikan  disekolah terutama bagi guru ilmu pengetahuan sosial, harus 

memperhatikan keragaman peserta didik, baik dalam konteks kemampuan berfikir, 

berkreativitas, keterampilan serta tidak boleh mengabaikan keragaman etnis dan 

budaya yang dimiliki oleh peserta didik. Menyadari adanya keragaman tersebut maka 

dalam proses belajar mengajar, harus diadakan inovasi pembelajaran, dimana guru 

harus mempersiapkan strategi yang tepat dalam menyampaikan materi agar peserta 

didik bisa belajar sesuai dengan amanah undang undang tersebut.  

 Dalam proses pendidikan kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling 

pokok dan penting dalam proses pembelajaran disekolah. Proses pembelajaran adalah 

upaya secara sistematis yang dilakukan guru untuk mewujudkan proses pembelajaran 

berjalan secara efektif dan efisien yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi. Dalam perspektif keagamaan belajar merupakan kewajiban bagi setiap 

orang yang beriman agar memperoleh ilmu pengetahuan dalam rangka meningkatkan 

derajat kehidupan mereka.
3
 Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat 

Al-Alaq ayat 1-5 yang merupakan ayat pertama diturunkan kepada nabi Muhammad saw,  

                                                             
2
 Undang-Undang No 20 Tahun 2003, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, 

(Jakarta; Sinar Grafika,  2011), h. 7 
3
 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 62 
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sebagai utusan Allah di dunia dan sebagai rasul terakhir, adapun bunyi ayat tersebut sebagai 

berikut : 

                        

               

Artinya :“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah 

Yang Maha mulia. Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia 

mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”.
4
 

Ayat tersebut mengandung perintah kepada manusia untuk selalu menelaah, 

membaca, belajar, dan observasi ilmiah tentang penciptaan manusia itu sendiri. 

Alasan itulah yang membuat guru sebagai pendidik memiliki peran yang sangat 

besar, karena di dalam sekolah gurulah yang diberi tanggung jawab untuk 

mengajarkan peserta didik,  disamping sebagai fasilitator dalam pembelajaran peserta 

didik, juga sebagai pembimbing dan mengarahkan peserta didiknya sehingga menjadi 

manusia yang mempunyai pengetahuan luas baik pengetahuan agama, kecerdasan, 

kecakapan hidup, keterampilan, budi pekerti luhur dan kepribadian baik dan bisa 

membangun dirinya untuk lebih baik dari sebelumnya serta memiliki tanggung jawab 

besar dalam pembangunan bangsa.  

 Untuk dapat meningkatkan hasil belajar yang baik hendaknya pendidik sebagai 

penyampai materi pelajaran harus menguasai berbagai metode, strategi, pendekatan, 

maupun penggunaan media pengajaran yang dapat menunjang tercapainya 

                                                             
4  Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Jakarta: Sygma, 2009), h. 597. 
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kompetensi yang telah ditentukan. Selain itu guru juga harus mampu 

mengembangkan strategi pengajaran supaya dapat meningkatkan kualitas hasil 

belajar yang lebih baik terutama mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. 

 Berdasarkan pemaparan diatas maka mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial yaitu 

salah satu mata pelajaran yang memiliki tujuan yaitu peserta didik dapat mengenal, 

memahami, menghayati, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya 

tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan, pembelajaran 

dengan strategi inkuiri ini diharapkan perkembangan peserta didik terjadi secara utuh 

yang tidak hanya berkembang dalam aspek kognitif saja tetapi aspek afektif dan 

psikomotorik. Disinilah guru sebagai pendidik memiliki peran yang sangat besar, 

disamping sebagai fasilitator dalam pembelajaran peserta didik, juga sebagai 

pembimbing dan mengarahkan peserta didik sehingga menjadi manusia yang 

mempunyai pengetahuan luas baik pengetahuan agama, kecerdasan, kecakapan hidup, 

keterampilan, budi pekerti luhur dan kepribadian baik dan bisa membangun dirinya 

untuk lebih baik dari sebelumnya serta memiliki tanggung jawab besar dalam 

pembangunan bangsa. Oleh karena itu, pendidik harus mengetahui bagaimana situasi 

dan kondisi pembelajaran itu disampaikan kepada peserta didik, saran apa saja yang 

diperlukan untuk mencapai keberhasilan belajar, bagaiman cara atau pendekatan yang 

digunakan dalam pembelajaran, bagaimana mengorganisasikan dan mengelola isi 

pembelajaran, hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut, dan  seberapa jauh tingkat 

efektivitas, efesiensinya serta usaha-usaha apa yang dilakukan untuk menimbulkan 

daya tarik bagi peserta didik. 
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 Disini  kemampuan mengelola pembelajaran merupakan syarat mutlak bagi 

pendidik agar terwujud kompetensi profesionalnya. Untuk dapat menyampaikan 

pembelajaran dengan baik seorang pendidik harus menguasai materi dan dituntut 

untuk terampil dalam memilih dan menggunakan metode pembelajaran secara tepat. 

Dalam proses pembelajaran banyak metode yang dapat digunakan oleh pendidik 

untuk mengemas pembelajaran secara lebih baik dengan menggunakan berbagai 

metode pembelajaran yang ada pada saat ini seperti metode ceramah, tanya jawab, 

diskusi dan penugasan. 

 Berdasarkan penjelasan diatas kemampuan pendidik dalam mengemas proses 

pembelajaran dengan baik merupakan modal utama untuk melakssanakan proses 

belajar mengajar. Dengan memiliki kemampuan mengemas pembelajaran secara baik 

dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat maka proses belajar mengajar 

akan berjalan lancar dan dapat  menumbuhkan minat belajar serta mempengaruhi 

hasil belajar peserta didik. Disamping metode pembelajaran ada pula strategi 

pembelajaran. Salah satu faktor yang sangat mendukung keberhasilan guru dalam 

proses pembelajaran adalah kemampuan guru dalam menguasai dan menerapkan 

meode dan strategi pembelajaran. Strategi dalam bidang pendidikan atau 

pembelajaran adalah sebagai suatu seni dan ilmu untuk membawakan pengajaran 

dikelas sedemikian rupa sehingga tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum 

dapat dicapai secara efektif dan efisien. 

 Oleh karena itu, peranan strategi mengajar sebagai alat untuk menciptakan proses 

belajar mengajar sangat penting. Dalam proses pembelajaran ada beberapa strategi 



 

 
6 

pembelajaran yang dapat digunakan diantaranya strategi pembelajaran konstektual, 

strategi pembelajaran berbasis pemecahan masalah, strategi pembelajaran kooperatif, 

strategi belajar mandiri. Namun dari beberapa strategi tersebut penulis akan 

memfokuskan pada strategi pembelajaran berbasis pemecahan masalah dimana 

strategi inkuiri merupakan perluasan dari strategi discovery. 

Strategi inkuiri adalah rangkaian kegiatan pembelajarn yang menekankan pada 

proses berfikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari 

suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berfikir itu sendiri biasanya dilakukan 

melalui tanya jawab antara guru dan peserta didik.
5
 Tidak semua mata pelajaran dapat 

menggunakan strategi inkuiri oleh karena itu pendidik harus memilih materi yang 

bisa menggunakan strategi inkuiri ini. Selanjutnya secara umum proses pembelajaran 

memperhatikan langkah langkah dalam menggunakan strategi inkuiri yaitu: 

a. Orientasi, langkah orientasi adalah langkah untuk membina suasana atau iklim 

pembelajaran yang responsif. 

b. Merumuskan masalah, merupakan langkah melibatkan peserta didik pada 

suatu persoalan yang mengandung teka-teki. 

c. Merumuskan hipotesis, adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan 

yang sedang dikaji. 

d. Mengumpulkan data, adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan 

untuk menguji hipotesis yang diajukan. 

e. Menguji hipotesis, adalah proses menetukan jawaban yang dianggap diterima 

sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan 

data. 

f. Merumuskan kesimpulan, adalah proses mendeskripsikan temuan yang 

diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis.
6
 

 

                                                             
5
 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 222 

6
 Ibid, h. 224-226 
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Penggunaan strategi ini bahwa pembelajaran menekankan pada aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor secara seimbang sehingga pembelajarannya lebih bermakna, 

sehingga dalam penggunaan strategi inkuiri dapat mencapai kompetensi yang sudah 

ditetapkan dan diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar. 

Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang diperoleh pembelajaran setelah 

mengalami aktivitas belajar.
7
 Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa hasil 

belajar adalah kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya.  

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa hasil belajar adalah suatu 

kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik setelah mengalami 

aktivitas belajar. Hasil belajar meliputi objek penilaian yaitu: kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Perinciannya adalah sebagai berikut : 

a. Ranah Kognitif 

Berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek yaitu 

pengethuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan penilaian. 

b. Ranah Afektif 

Berkenaan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif meliputi lima jenjang 

kemampuan yaitu menerima, menjawab, reaksi, menilai, organisasi, dan 

karakterisasi dengan nilai. 

c. Ranah Psikomotor 

Meliputi keterampilan motorik, manipulasi benda-benda, koordinasi 

neuromuscular (menghubungkan, mengamati).
8
 

Tipe hasil kognitif lebih dominan dari pada efektif dan psikomotor karena 

lebih menonjol, namun hasil belajar psikomotor dan afektif juga harus menjadi 

bagian dari hasil penilaian dalam proses pembelajaran disekolah. Hasil belajar 

                                                             
7
Anni Mulyani, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 250  

8
 Daryanto, Evaluasi Pendidikan ( Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 91  
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digunakan oleh guru untuk dijadikan ukuran atau kriteria dalam mencapai suatu 

tujuan pendidikan. Hal ini dapat tercapai apabila peserta didik sudah memahami 

belajar dengan diiringi oleh perubahan tingkah laku yang lebih baik lagi. 

Berdasarkan observasi (pengamatan) pada saat pra survey pelaksanaan 

pembelajaran mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Madrasah Ibtidaiyah Al 

Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung bahwa ketika mengajar pendidik menggunakan 

metode ceramah, tanya jawab dan pemberian tugas. Selain itu strategi yang 

digunakan oleh guru untuk mentransfer pengetahun kepada peserta didik melalui 

bantuan buku paket dan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang tersedia kemudian 

memberikan latihan soal dan pekerjaan rumah. Dalam proses pembelajarannya yang 

berperan secara aktif adalah guru tersebut, sedangkan peserta didik hanya menerima 

pengetahuan yang disampaikan oleh gurunya dan cenderung pasif.
9
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 Marlin Oktavia, Observasi pra survey 18 Oktober2016 di Mi Al Khairiyah Kaliawi  
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Tabel I 

Data hasil belajar mata pelajaran IPS peserta didik kelas V MI Al-Khairiyah 

Kaliawi Bandar Lampung tahun pelajaran 2016-2017 

 

No Nama KKM Nilai Keterangan  

1 Aisyah 65 70 Tuntas 

2 Nur siti 65 63 Tidak Tuntas 

3 Amir Al Hasan 65 67 Tuntas 

4 Kayasa Puti Safira 65 58 Tidak Tuntas 

5 Ilham Aulia 65 61 Tidak Tuntas 

6 Arjuna 65 59 Tidak Tuntas 

7 Resti Septi Natalia 65 60 Tidak Tuntas 

8 Septiawan Adi Wiguna 65 62 Tidak Tuntas 

9 Siti Patimah 65 68 Tuntas 

10 Sandi Saputra 65 59 Tidak Tuntas 

11 M. Firdaus 65 62 Tidak Tuntas 

12 Ganang Romadhon 65 67 Tuntas 

13 AhmadPramudja 65 70 Tuntas 

14 M. Farid 65 60 Tidak Tuntas 

15 Nayara Saputri 65 64 Tidak Tuntas 

16 Puja Gustama 65 63 Tidak Tuntas 

17 Kausar Rafi 65 55 Tidak Tuntas 

18 Ilham PutraGunawan 65      70 Tuntas 

Sumber :(Dokumen Guru) Nilai Hasil Belajar Kelas V MI Al Khairiyah Kaliawi Bandar 

Lampung. TP. 2016/2017 (Berdasarkan KKM) 

Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa hasil belajar peserta didik pada mata 

pelajaran IPS kelas V masih rendah, sehingga belum mencapai ketuntasan dalam 

belajar. Nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM) Mata pelajaran IPS kelas V adalah 

65 sementara data pada tabel menunjukan bahwa peserta didik yang belum mencapai 

ketuntasan adalah 11 orang sedangkan yang mencapai ketuntasan yaitu 6 orang. 

Maka tabel diatas menunjukan bahwa masih banyaknya peserta didik yang belum 

mencapai ketuntasan dalam belajar.  
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Lebih lanjut peneliti wawancara dengan guru kelas bernama Marlin, mengatakan 

bahwa  rendahnya hasil belajar peserta didik karena kurangnya motivasi peserta didik 

dan sarana prasarana yang kurang mendukung dalam menyampaikan pembelajaran.
10

  

Hal yang sama, ditemukan peneliti disela-sela observasi pembelajaran mayoritas guru 

disaat pembelajaran masih menggunakan metode ceramah dan ada guru yang hanya 

memberikan penugasan kepada peserta didik untuk diskusi kelompok. Pembelajaran 

yang seperti ini menyebabkan kurang efektif sehingga mempengaruhi hasil belajar. 

Berdasarkan hasil observasi diatas penulis menyimpulkan bahwa proses 

pembelajaran dikelas V Mi Al Khairiyah Kaliawi kurang memberikan pengalaman 

oleh  karena itu dengan menggunakan strategi inkuiri untuk memecahkan suatu 

masalah akan memberikan pembelajaran yang lebih bermakna sehingga akan 

mendapatkan hasil yang lebih baik. Berdasarkan dari beberapa permasalahan diatas 

maka penulis mencoba untuk melakukan penelitian mengenai penerapan strategi 

pembelajaran aktif untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata 

pelajaran IPS dengan strategi inkuiri diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar 

sebanyak 80% peserta didik diatas KKM dengan melakukan 2 siklus. Maka dalam hal 

ini penulis akan  mengangkat judul penelitian tentang Penerapan Strategi Inkuiri 

Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta didik Pada Mata Pelajaran IPS di 

Madrasah Ibtidaiyah Al Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung. 
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 Marlin Oktavia, Pra survey 18 Oktober 2016 di MI AL Khairiyah Kaliawi Bandar 

Lampung 



 

 
11 

B. Identifikasi Masalah 

 Berkenaan dengan kurang menariknya mata pelajaran IPS, sehingga terdapat 

permasalahan dalam proses pembelajaran, diantaranya menjadi tidak kondusif dan 

penguasaan materi sangat kurang, sehingga hasil belajar menjadi rendah. Berdasarkan 

latar belakang diatas maka terdapat masalah yang dapat di identifikasi sebagai 

berikut:  

a. Rendahnya hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPS kelas V. 

b. Metode yang kurang bervariasi,  hanya ceramah, mencatat dan hafalan. 

c. Pembelajaran IPS yang masih monoton (kurang menarik) dan membosankan. 

d. Peserta  didik kurang berpartisipasi dalam pembelajaran di kelas. 

e. Peserta didik hanya diam walau belum mengerti pada pembelajaran. 

f. Guru belum menerapkan strategi inkuiri dalam pembelajaran. 

C. Batasan Masalah 

 Agar penelitian ini dapat  memenuhi sasaran dan tidak menyimpang dari 

pokok persoalan dan permasalahan yang hendak dicapai, maka penulis batasi pada 

masalah rendahnya hasil belajar peserta didik dikarenakan metode yang digunakan 

guru kurang bervariasi dan belum ada penerapan strategi pembelajaran inkuiri dalam 

meningkatkan hasil belajar IPS peserta didik kelas V di MI Al-Khairiyah Kaliawi 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017. 
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D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas secara umum penulis dalam 

penelitian penerapan strategi inkuiri untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik 

MI AL Khairiyah Kaliawi adapun rinciannya sebagai berikut: “Apakah penerapan 

strategi inkuiri dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran 

IPS di kelasV MI Al Khairiyah”? 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar peserta 

didik melalui strategi inkuiri pada mata pelajaran IPS di kelas V Mi Al Khairiyah 

Kaliawi. 

2. Manfaat penelitian 

 Dari hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan Informasi kepada 

tenaga pendidik dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui penerapan 

pembelajaran aktif  khususnya pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial adapun 

kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi Guru                                                                               

Memberikan Informasi kepada tenaga pendidik dalam upaya memperbaiki 

mutu pendidikan melalui penerapan strategi pembelajaran inkuiri dalam 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

 

 



 

 
13 

b. Bagi peserta didik  

Bagi peserta didik dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran  

IPS dengan menggunakan strategi pembelajaran inkuiri. 

c. Bagi lembaga pendidikan  

Bagi Lembaga Pendidikan penerapan strategi inkuiri ini sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah kebijaksanaan untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik pada proses pendidikan. Serta 

Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan mutu belajar peserta didik 

sehingga menghasilkan output lulusan yang bermutu. 

d. Bagi penulis  

Bagi Penulis dapat menambah pengetahuan penulis dan dapat dijadikan 

sebuah dorongan untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh dari 

instituisinya. Dan menjadi acuan agar menjadi lebih ketika telah menjadi 

guru. 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Strategi Inkuiri 

1. Pengertian Strategi Inkuiri 

Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan 

guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan 

efisien. Kozna secara umum menjelaskan bahwa strategi pembelajaran dapat 

diartikan sebagai setiap kegiatan yang dipilih, yaitu yang dapat memberikan fasilitas 

atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu.
1
 

Strategi pembelajaran sifatnya masih konseptual dan untuk 

mengimplementasikannya digunakan berbagai metode pembelajaran tertentu. Dengan 

kata lain, strategi merupakan a plan of operation achieving something. Sedangkan 

metode adalah a way in achieving something. Jadi metode pembelajaran dapat di 

definisikan sebagai cara yang digunakan guru dalam menjalankan fungsinya dan 

merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran.
2
 

Inquiry berasal dari bahasa inggris yaitu to inquire yang berarti ikut serta atau 

terlibat dalam mengajukan pertanyaan, mencari informasi dan melakukan 

penyelidikan. Model pembelajaran inkuiri bertujuan untuk memberikan cara bagi 

peserta didik untuk membangun kecakapan intelektual yang terkait dengan proses 

berfikir reflektif. Dalam inkuiri terdapat proses mental seperti merumuskan masalah, 

                                                             
1
Hamzah B Uno, Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif 

dan Efektif, (Jakarta; Bumi Aksara, 2012), h. 1 
2
 Hamzah B Uno, Belajar dengan Pendekatan PAILKEM, (Jakarta; Bumi Aksara, 2011), h. 7 
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merancang eksperimen, melaksanakan eksperimen, mengumpulkan data, 

menganalisis, dan membuat kesimpulan.
3
 

Strategi pembelajaran inkuiri adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang 

menekankan pada proses berfikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan 

menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Strategi 

pembelajaran ini sering juga dinamakan strategi heuristic, yang berasal dari bahasa 

yunani yang berarti saya menemukan.
4
 

Tujuan utama pembelajaran melalui strategi inkuiri adalah menolong peserta 

didik untuk dapat mengembangkan disiplin intelektual dan keterampilan berfikir 

dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas dasar rasa 

ingin tahu mereka. Strategi pembelajaran inkuiri merupakan bentuk dari pendekatan 

pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik. Dikatakan demikian, sebab 

dalam strategi ini peserta didik memegang peran yang sangat dominan dalam proses 

pembelajaran.
5
 Selanjutnya setelah menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) pendidik harus memperhatikan langkah-langkah dalam menggunakan strategi 

inkuiri yaitu: 

 

 

                                                             
3
 Muhammad Fathurruhman, Model-Model Pembelajaran Inovatif, (Jogjakarta: Ar Ruzz 

Media, 2015), h. 104 
4
 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media, 2011), h. 196 
5
 Ibid, h. 197 
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2. Langkah-Langkah Strategi Inkuiri 

Secara umum proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

inkuiri dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Orientasi 

Langkah orientasi adalah langkah untuk membina suasana atau 

iklim pembelajaran yang responsif. Pada langkah ini guru 

mengkondisikan agar peserta didik siap melaksanakan proses 

pembelajaran. Langkah orientasi merupakan langkah yang sangat penting. 

Keberhasilan model pembelajaran inkuiri sangat tergantung pada kemauan 

peserta didik untuk beraktivitas menggunakan kemampuannya dalam 

memecahkan masalah. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam tahapan 

orientasi ini adalah seperti berikut: 

1) Menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan dapat 

dicapai oleh peserta didik. 

2) Menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta 

didik untuk mencapai tujuan. 

3) Menjelaskan pentingnya topik dan kegiatan belajar. Hal ini dilakukan 

dalam rangka memberikan motivasi belajar peserta didik. 

b. Merumuskan Masalah 

Merumuskan masalah merupakan langkah membawa peserta didik 

kepada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang 

disajikan adalah persoalan yang menantang peserta didik untuk berfikir 
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memecahkan teka-teki dalam rumusan masalah yang ingin dikaji 

disebabkan masalah itu tentu ada jawabannya, dan peserta didik didorong 

untuk mencari jawaban yang tepat. Proses mencari jawaban itulah yang 

penting dalam pembelajaran inkuiri melalui proses tersebut, peserta didik 

akan memperoleh pengalaman yang sangat berharga sebagai upaya 

mengembangkan mental melalui proses berfikir. 

c. Mengajukan Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang 

sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji 

kebenarannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk 

mengembangkan kemampuan menebak (berhipotesis) yang setiap anak 

adalah dengan mengajukan pertanyaan yang dapat mendorong peserta 

didik untuk dapat merumuskan jawaban sementara atau dapat 

merumuskan berbagai perkiraan kemungkinan jawaban dari suatu 

permasalahan yang dikaji. 

d. Mengumpulkan Data 

Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang 

dibutuhkan untuk mengakaji hipotesis yang diajukan. Dalam model 

pembelajaran inkuiri mengumpulkan data merupakan proses mental yang 

sangat penting dalam pengembangan intelektual. 
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e. Menguji Hipotesis 

Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang 

dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh 

berdasarkan pengumpulan data. Yang terpenting dalam menguji hipotesis 

adalah mencari tingkat keyakinan peserta didik atas jawaban yang di 

berikannya. Disamping itu, menguji hipotesis juga berarti 

mengembangkan kemampuan berfikir rasional. Artinya, kebenaran 

jawaban yang diberikan bukan hanya berdasarkan argumentasi, tetapi 

harus di dukung oleh data yang ditemukan dan dapat di pertanggung 

jawabkan. 

f. Merumuskan Kesimpulan 

Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan 

yang di peroleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis.
6
 

3. Kelebihan dan Kekurangan Strategi Inkuiri 

Sebagai suatu model pembelajaran, model pembelajaran inkuiri merupakan 

model pembelajaran yang terbaru di dunia pendidikan khususnya di Indonesia. Oleh 

karena itu model pembelajaran inkuiri memiliki beberapa keunggulan dan juga 

memiliki kelemahan. Seorang guru yang ingin menggunakan model pembelajaran 

inkuiri harus mengetahui dengan jelas keunggulan dan kelemahan model 

                                                             
6
 Jumanta Handayana, Model dan Metode Pembelajaran Kreatif dan Berkarakter, (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2014), h. 34-35 
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pembelajaran ini. Roestyah menyatakan bahwa keunggulan dari strategi inkuiri 

adalah sebagai berikut: 

a. Keunggulan dari strategi ini: 

a) Dapat membentuk dan mengembangkan “self concept” pada diri peserta 

didik, peserta dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide lebih baik. 

b) Membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses 

belajar yang baru. 

c) Mendorong peserta didik untuk berfikir dan berkerja atas inisiatifnya 

sendiri, bersikap objektif, jujur dan terbuka. 

d) Mendorong peserta didik untuk berfikir intuitif dan merumuskan 

hipotesis nya sendiri. 

e) Memberikan kepuasan yang bersifat intrinsik. 

f) Situasi proses belajar menjadi lebih merangsang. 

g) Dapat mengembangkan bakat atau kecakapan individu. 

h) Memberikan kebebasan peserta didik untuk belajar sendiri. 

i) Peserta didik dapat menghindari peserta didik cara-cara belajar yang 

tradisional. 

j) Dapat memberikan waktu pada peserta didik secukupnya sehingga 

mereka dapat mengasimilasi dan mengakomodasi informasi.
7
 

 

b. Adapun kelemahan strategi ini: 

a) Pembelajaran dengan inkuiri memerlukan kecerdasan peserta didik yang 

tinggi. Bila peserta didik kurang cerdas hasil pembelajarannya kurang 

efektif. 

b) Memerlukan perubahan kebiasaan cara belajar peserta didik yang 

menerima informasi dari guru apa adanya. 

c) Guru dituntut mengubah kebiasaan mengajar yang umumnya sebagai 

pemberi informasi menjadi fasilitator, motivator, dan membimbing 

peserta didik dalam belajar. 

d) Karena dilakukan secara berkelompok, kemungkinan ada anggota yang 

kurang aktif. 

e) Pembelajaran inkuiri kurang cocok pada anak yang usianya terlalu muda. 

f) Cara belajar peserta didik dalam metode ini menuntut bimbingan guru 

yang lebih baik. 

g) Untuk kelas dengan jumlah peserta didiknya yang banyak, akan sangat 

merepotkan guru. 
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h) Membutuhkan waktu yang lama dan hasilnya kurang efektif jika 

pemebelajaran ini diterapkan pada situasi kelas yang kurang mendukung. 

i) Pembelajaran akan kurang efektif jika guru tidak mengusai kelas.
8
 

 

B. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

 Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Nana Sudjana 

juga mendefinisikan hasil belajar peserta didik pada hakikatnya adalah perubahan 

tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang 

kognitif, efektif dan psikomotorik
9
. Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi 

tindak belajar dan tindak mengajar.  

Chalip dalam dictionary of pshicology yang telah di kutip oleh Muhibbin Syah 

membatasi belajar dengan dua macam rumusan. Rumusan pertama berbunyi 

“...acquisitionof relatively permanent change in behavior result of practice and 

experience “.dengan demikian belajar adalah perolehan perubahan tingkah laku 

yang relatif menetap sebagai akibat latihan dan pengalaman. Rumusan kedua 

adalah “process of acquiring responses as result of special practice “.artinya 

belajar adalah proses memperoleh respon-respon sebagai akibat adanya latihan 

khusus.
10

 

Dalam perspektif keagamaan pun belajar merupakan kewajiban bagi setiap 

orang yang beriman agar memperoleh ilmu pengetahuan dalam rangka meningkatkan 

derajat kehidupan mereka. Allah SWT juga memberikan penjelasan dengan 

meningkatkan derajat bagi orang- orang yang beriman serta berilmu pengetahuan, hal 

ini dijelaskan surat Al- Mujadalah ayat 11 yang berbunyi: 

                                                             
8
 Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif Dalam Kurikulum 2013, (Jogjakarta: Ar-

Ruzz Media, 2016),h. 87 
9
 Nana Sudjana, Penilaian Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015), 

h. 15. 
10

 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 65. 
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Artinya : “Allah akan meninggikan orang- orang yang beriman diantaramu dan 

orang- orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah 

maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
11

 

 

 Ayat tersebut diambil suatu pengertian bahwa orang- orang yang beriman dan 

berilmu pengetahuan diberikan ruang dan kedudukan yang mulia disisi Allah SWT. 

Sebab berilmu pengetahuan yang disertai dengan iman maka menjadi sempurna, tidak 

ada kepincangan dalam menjalani kehidupan dimuka bumi ini. Oleh karena itu Allah 

SWT akan meningkatkan derajad dan martabat bagi orang- orang yang beriman dan 

berilmu pengetahuan. 

Hasil belajar adalah perubahan, seseorang dikatakan sudah belajar apabila 

perilakunya menunjukkan perubahan, dari awalnya tidak tahu menjadi tahu, dari tidak 

bisa menjadi bisa, dari tidak mampu menjadi mampu, dari tidak terampil menjadi 

terampil. Jadi belajar adalah proses untuk berubah, dan hasil belajar adalah bentuk 

perubahannya.
12

 

Menurut Nana Sudjana hasil belajar adalah suatu akibat dari proses belajar 

dengan menggunakan alat pengukuran, yang berupa test yang disusun secara 

terencana, baik  tes tertulis, tes lisan maupun tes perbuatan. Sedangkan S. Nasution 

                                                             
11 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Jakarta: Sygma, 2009), h. 543. 
12

 Karwono dan Heni Mularsih, Belajar Dan Pembelajaran Serta Pemanfaatan Sumber 

Belajar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 13. 
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berpendapat bahwa hasil belajar adalah suatu perubahan pada individu yang belajar 

tidak hanya mengenai pengetahuan, tetapi juga membentuk kecakapan dan 

penghayatan dalam diri pribadi individu yang belajar. Hasil belajar adalah hasil yang 

diperoleh peserta didik setelah mengikuti suatu materi tertentu dari mata pelajaran 

yang berupa data kuantitatif maupun kualitatif.
13

 

Untuk melihat hasil belajar dilakukan suatu penilaian terhadap peserta didik 

yang bertujuan untuk mengetahui apakah peserta didik telah menguasai suatu materi 

atau belum. Penilaian merupakan upaya sistematis yang dikembangkan oleh suatu 

institusi pendidikan yang ditujukan untuk menjamin tercapainya kualitas proses 

pendidikan serta kualitas kemampuan peserta didik sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan.  

Hasil belajar dapat dilihat dari hasil nilai ulangan harian (formatif), nilai 

ulangan tengah semester (sub sumatif), dan nilai ulangan semester (sumatif). Ulangan 

harian dilakukan setiap selesai proses pembelajaran dalam satuan bahasan atau 

kompetensi tertentu. Salah satu tes hasil belajar adalah ulangan harian. Ulangan 

harian ini terdiri dari seperangkat soal yang harus di jawab para peserta didik, dan 

tugas-tugas terstruktur yang berkaitan dengan konsep yang sedang di bahas. Ulangan 

harian minimal dilakukan tiga kali dalam setiap semester. Tujuan ulangan harian 
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 Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi Guru, 

(Jakarta: Grafindo Persada, 2011), h. 276.  
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untuk memperbaiki modul dan program pembelajaran serta sebagai bahan 

pertimbangan dalam memberikan nilai bagi para peserta didik.
14

  

  Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan suatu hasil yang telah dicapai seseorang setelah menerima pengalaman 

belajar dan dibuktikan dengan adanya perubahan tingkah laku baik. Hasil dan bukti 

belajar juga merupakan proses terjadinya perubahan tingkah laku pada orang, 

misalnya dari tidak tahu menjadi tahu dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. 

2. Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Banyak sudah parah ahli yang mengemukakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Ada yang ditijau dari sudut intern anak 

didik dan ada yang meninjau dari sudut ekstern anak didik.
15

  Sedangkan menurut 

syah dengan merunjuk pada teori belajar kognitif, bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar itu di kelompokan ke dalam tiga kategori yaitu faktor   

internal, faktor ekternal, dan faktor pendekatan belajar yang di gunakan. Faktor-faktor 

ini saling berkaitan dan faktor mempengaruhi.
16

 

Untuk mendapatkan hasil belajar dalam bentuk “perubahan” harus melalui 

proses tertentu yang dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri individu dan di luar 

individu. Oleh karena itu, proses belajar telah terjadi dalam diri seseorang hanya 

dapat disimpulkan dari hasilnya. Sedangkan menurut Noehi Nasution, dkk 

memandang belajar itu bukanlah suatu aktivitas yang berdiri sendiri. Ada unsur-unsur 
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 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar,( Jakarta: Rineka Cipta, 2002),h. 201. 
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lain yang ikut terlibat didalamnya. Yaitu raw input, learning teaching process, 

output, inviromental input, dan instrumental input.
17

 

Secara global faktor-faktor yang mempengaruhi belajar peserta didik dapat 

kita bedakan menjadi tiga macam, yaitu: 

a. Faktor internal (faktor dari dalam peserta didik ), yaitu keadaan/ kondisi 

jasmani dan rohani peserta didik. 

b. Faktor eksternal (faktor dari luar peserta didik), yaitu kondisi lingkungan 

di sekitar peserta didik. 

c. Faktor pendekatan belajar (approach to learning ), yaitu jenis upaya 

belajar peserta didik yang meliputi strategi dan metode yang digunakan 

peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi 

pembelajaran.
18

 

Foktor-faktor yang mempengaruhi belajar itu banyak sekali macamnya, untuk 

memudahkan pembicaraan dapat dilakukan klasifikasi demikian: 

a. Faktor-faktor yang berasal dari luar diri pelajar, dan ini masih lagi dapat 

digolongkan menjadi dua golongan dengan catatan bahwa overlapping 

tetap ada yaitu: 

a) Foktor-faktor non-sosial, dan  

b) Faktor-faktor sosial 

b. Faktor-faktor yang berasal dari dalam diri si pelajar, dan ini pun dapat 

lagi digolongkan menjadi dua golongan, yaitu: 

a) Faktor-foktor fisiologis, dan 

b) Faktor-faktor psikologis.
19

 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yang bersifat khusus, 

seperti sindrom psikologis berupa learning disability (kemampuan belajar). Sindrom 

adalah suatu gejala yang timbul sebagai indikator adanya keabnormalan psikis yang 

menimbulkan kesulitan belajar anak didik. Misalnya, disleksia yaitu keditak 
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mampuan dalam belajar membaca, disgrafia yaitu ketidak mampuan menulis, 

diskalkulia yaitu ketidak mampuan belajar matematika.
20

 

Secara umum, hasil belajar peserta didik dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu 

faktor-faktor yang ada dalam diri peserta didik dan faktor eksternal, yaitu faktor-

faktor yang berada di luar diri peserta didik. Yang tergolong faktor internal ialah: 

a. Faktor fisikologis atau jasmani individu baik bersifat bawaan maupun yang 

diperoleh dengan melihat, mendengar, struktur tubuh, cacat tubuh, dan 

sebagainya. 

b. Faktor pisikologis baik yang bersifat bawaan maupun keturunan, yang 

meliputi: 

a) Faktor intelektual terdiri atas:  

(1) Faktor potensial, yaitu inteligensi dan bakat. 

(2) Faktor aktual yaitu kecakapan nyata dan prestasi. 

b) Faktor kematangan non-intelektual yaitu komponen-komponen 

kepribadian tertentu seperti sikap, minat, kebiasaan, motivasi, 

kebutuhan, konsep diri, penyesuaian diri, emosional, dan sebagainya. 

c) Faktor kematangan baik fisik maupun psikis. 

Yang tergolong faktor eksternal adalah: 

a. Faktor sosial yang terdiri atas: 

a) Faktor lingkungan keluarga. 

b) Faktor lingkungan sekolah. 

c) Faktor lingkungan masyarakat. 

d) Faktor kelompok. 

b. Faktor budaya seperti : adat istiadat, ilmu pengetahuan dan teknologi, 

kesenian dan sebagainya. 

c. Faktor fisik, seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar, iklim, dan sebagainya. 

d. Faktor spiriktual atau lingkungan keagamaan. 
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Faktor-faktor tersebut tersebut saling berinteraksi secara langsung atau tidak 

langsung dalam mempengaruhi hasil belajar yang dicapai seseorang. 
21

 

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar peserta didik adalah faktor lingkungan dan faktor fisik seperti faktor 

dirumah dan faktor kurangnya minat belajar peserta didik sehingga berpengaruh pada 

hasil belajar peserta didik, maka dari itu kita sebagai pendidik harus meningkatkan 

kemampuan peserta didik agar bisa mencapai hasil belajar yang memuaskan. 

3. Indikator Hasil Belajar 

Banyak guru yang merasa sukar untuk menjawab pertanyaan yang diajukan 

kepadanya mengenai apakah pengajaran yang telah dilakukan berhasil, mengingat 

pengajaran merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan, 

maka disini dapat ditentukan dua kriteria yang bersifat umum. Menurut Sudjana 

kedua kriteria tersebut adalah : 

a. Kriteria ditinjau dari sudut prosesnya. 

Untuk mengukur keberhasilan mengajar dari sudut prosesnya dapat dikaji melalui 

beberapa persoalan dibawah ini: 

1. Apakah pengajaran direncanakan dan dipersiapkan terlebih dahulu oleh 

guru dengan melibatkan peserta didik secara sistematik? 

2. Apakah kegiatan peserta didik belajaran dimotivasi guru sehingga ia 

melakukan kegiatan belajar dengan penuh kesabaran, kesunguhan dan 

tanpa paksaan untuk menperoleh tingkat penguasaan, pengetahuan, 

kemampuan serta sikap yang dikendaki dari pengajaran itu? 

3. Apakah guru memakai multi media. 
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4. Apakah peserta didik mempunyai kesempatan untuk mengontrol dan 

menilai sendiri hasil belajar yang dicapainya? 

 

b. Kriteria ditinjau dari hasilnya. 

Keberhasilan belajar dapat dilihat dari segi hasil. Berikut ini adalah beberapa 

persoalan yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan keberhasilan pengajaran 

ditinjau dari segi hasil atau produk yang di capai peserta didik: 

1. Apakah hasil belajar yang peroleh peserta didik dari proses pengajaran 

nampak dalam bentuk perubahan tingkah laku secara menyeluruh? 

2. Apakah hasil belajar yang dicapai peserta didik dari proses pengajaran 

dapat diaplikasikan dalam kehidupan peserta didik?
22

 

 

C. Ilmu Pengetahuan Sosial 

1. Hakikat Pembelajaran Ips 

Pendidikan IPS bukanlah bidang studi yang berdiri sendiri, melainkan perpaduan 

dari berbagai bidang keilmuwan serta mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan 

kehidupan manusia.
23

 Berkenaan dengan hal itu, pendidikan IPS merupakan 

pengajaran yang mempelajari, menelaah dan mengkaji kehidupan nyata di 

masyarakat. 

Istilah IPS di sekolah dasar sebagai mata pelajaran, dikemas secara terpadu dari 

bahan kajian sejarah, geografi, ekonomi, politik, sosiologi, antropologi, psikologi, 

dan ekologi. Jadi, jika dilihat dari perspektif pendidikan, materi kajian IPS disekolah 

merupakan pengetahuan yang berasal dari disiplin ilmu-ilmu sosial yang di 

transformasikan kepada peserta didik di sekolah dasar dengan tujuan tertentu. 
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Menurut Djahiri pendidikan IPS adalah salah satu program pendidikan  yang 

menyiapkan peserta didik sebagai warga negara yang baik dan masyarakat yang 

diharapkan mampu mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat. 

Sehingga peserta didik mempunyai bekal pengetahuan dan keterampilan dalam 

melakoni kehidupan di masyarakat. 

2. Konsep Dasar Ilmu Pengetahuan Sosial 

Pada hakikatnya IPS merupakan mata pelajaran yang menjadi bahan dan alat 

untuk mempelajari, menelaah dan merefleksikan hakikat manusia sebagai makhluk 

sosial yang hidup di tengah-tengah kelompoknya, baik masyarakat lokal, regional 

maupun global dalam dimensi ruang dan waktu. Dengan demikian IPS merupakan 

mata pelajaran yang membekali peserta didik untuk menjalani kehidupan dengan 

mencermati dan memaknai fenomena yang terjadi di sekitarnya dan mengembangkan 

sikap, moral dan nilai bangsa, dan proses menuju kedewasaan. 

3. Tujuan dan Fungsi Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah 

Tujuan utama ilmu pengetahuan sosial adalah untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi dimasyarakat, tujuan 

tersebut dapat dicapai manakala program-program pembelajaran IPS disekolah di 

organisasikan secara baik. Dari rumusan tujuan tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

a) Memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau lingkungannya, 

melalui pemahamannya terhadap nilai-nilai sejarah dan kebudayaan masyarakat. 

b) Mengetahui dan memahami konsep dasar dan mampu menggunakan metode 

yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial yang kemudian dapat digunakan untuk 

memecakan masalah-masalah sosial. 
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c) Mampu menggunakan model-model dan proses berpikir serta membuat 

keputusan untuk menyelesaikan isu dan masalah yang berkembang 

dimasyarakat. 

d) Menaruh perhatian terhadap isu-isu dan masalah-masalah sosial, serta mampu 

membuat analisis yang kritis, selanjutnya mampu mengambil tidakan yang 

tepat. 

e) Mampu mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu membangun diri 

sendiri agar survive yang kemudian bertanggung jawab membangun 

masyarakat. 

f) Memotivasi seseorang untuk bertindak berdasarkan moral. 

g) Fasilitator didalam suatu lingkungan yang terbuka dan tidak bersifat 

menghakimi. 

h) Mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik dalam 

kehidupannya “ to prepare students to be well-functioning citizens in a 

democratic society” dan mengembangkan kemampuan peserta didik 

menggunakan penalaran dalam mengambil keputusan pada setiap persoalan 

yang di hadapinya. 

i) Menekankan  perasaan, emosi, dan derajat penerimaan atau penolakan peserta 

didik terhadap materi pembelajaran IPS yang di berikan. 

Disamping itu, juga bertujuan bagaimana sikap peserta didik terhadap 

pembelajaran berupa: penerimaan, jawaban atau sambutan, penghargaan, 

pengorganisasian, karakteristik nilai, dan menceritakan.
24

 

Salah satu dasar pertimbangan dalam memilih dan menggunakan metode 

mengajar dalam pengajaran IPS/SS adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Selain 

itu tujuan-tujuan tersebut akan menjadi dasar di dalam menentukan bahan-bahan / 

materi pelajaran yang akan diajarkan dalam upaya mencapai tujuan-tujuan. 

Perkembangan kurikulum IPS di Indonesia pada tahun 1972 paling tidak telah 

menetapkan delapan tujuan umum pengajaran IPS/SS di Indonesia: 

a) Meningkatkan kesadaran ekonomi rakyat. 

b) Meningkatkan kesejahteraan jasmani dan kesejahteraan rohani. 

c) Meningkatkan efesiensi, kejujuran dan keadilan bagi semua warga Negara. 
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d) Meningkatkan mutu lingkungan 

e) Menjamin keamanan dan keadilan bagi semua warga negara 

f) Memberi pengertian bagi hubungan internasional bagi kepentingan bangsa 

Indonesia dan perdamaian dunia. 

g) Meningkatkan saling pengertian dan kerukunan antar golongan dan daerah 

dalam menciptakan kesatuan dan persatuan nasional. 

h) Memelihara keagungan sifat-sifat kemanusian, kesejahteraan rohaniah dan 

tata susila yang luhur.  

 

Melihat pada rumusan tujuan diatas nampak bahwa IPS di Indonesia secara 

konseptual telah mencoba menganut pendekatan integrative dalam rumusan tujuan 

tersebut yang mencakup paling tidak disiplin ilmu-ilmu sosial yang pokok bahkan 

juga melibatkan ilmu budaya dan filsafat.
25

 

Pembelajaran IPS bertujuan membentuk warga negara yang berkemampuan 

sosial dan yakin akan kehidupannya sendiri ditengah-tengah kekuatan fisik dan 

sosial, yang pada gilirannya akan menjadi warga negara yang baik dan bertanggung 

jawab, sedangkan ilmu sosial bertujuan menciptakan tenaga ahli dalam bidang ilmu 

sosial.
26

 

Secara umum tujuan pendidikan IPS pada tingkat SD atau MI untuk 

membekali peserta didik dalam bidang pengetahuan social. Adapun secara khusus 

tujuan pendidikan IPS di SD atau MI adalah sebagai berikut: 

a) Pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupannya. 

b) Kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif 

pemecahan masalah nasional yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat. 

c) Kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat dan berbagai 

bidang keilmuan serta bidang keahlian. 
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d) Kesadaran sikap mental yang positif dan keterampilan terhadap pemanfaatan 

lingkungan hidup yang menjadi bagian dari kehidupan tersebut. 

e) Kemampuan mengembangkan pengetahuan dan kemampuan IPS sesuai dengan 

perkembangan kehidupan, masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 

Memperhatikan tujuan dan esensi pendidikan IPS di SD, maka seyogianya 

penyelenggaraan pembelajaran IPS mampu mempersiapkan, membina, dan 

membentuk peserta didik yang mengguasai pengetahuan sikap nilai, kecakapan dasar 

yang diperlukan bagi kehidupannya di masyarakat.
27

 

4. Ruang Lingkup IPS 

Ruang lingkup pembelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

a) Manusia, tempat dan lingkungan 

b) Waktu, keberlanjutan dan perubahan 

c) Sistem, sosial dan budaya 

d) Perilaku, ekonomi dan kesejahteraan 

Berdasarkan ruang lingkup di atas yang berupa manusia, tempat, dan lingkungan 

serta sistem ekonomi dan budaya maka standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS 

pada kelas V MI AL Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung sesuai KTSP, dapat 

disajikan pada tabel di bawah ini: 
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Tabel II 

SK dan KD IPS Kelas V MI AL Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung. 

Kelas V semester I 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Menghargai berbagai peninggalan 

dan tokoh sejarah yang berskala 

nasional padamasa Hindu Budha 

dan Islam, keragaman 

kenampakan dan suku bangsa, 

serta kegiatan ekonomi di 

Indonesia 

1.1 Mengenal makna peninggalan-

peninggalan sejarah yang 

berskala nasional dari masa 

Hindu Budha dan Islam di 

Indonesia 

1.2 Menceritakan tokoh-tokoh sejarah 

pada masa Hindu-Budha dan 

Islam di Indonesia 

1.3 Mengenal keragaman 

kenampakan alam dan 

buatanserta pembagian wilayah 

waktu di Indonesia dengan 

menggunakan peta/atlas/globe 

dan media lainnya  

1.4 Menghargai keragaman suku 

bangsa dan budaya di Indonesia 

1.5 Mengenal jenis-jenis usaha dan 

kegiatan ekonomi di Indonesia 

 

    Kelas V Semester II 

     Standar Kompetensi                Kompetensi Dasar 

2. Mengahargai peranan 

tokoh pejuang dan 

masyarakat dalam 

mempersiapkan dan 

mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia 

2.1 Mendeskripsikan perjuangan pada 

masa penjajahan belanda dan Jepang 

2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh 

perjuangandalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia 

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh 

dalam memproklamasikan 

kemerdekaan 

2.4 Menghargai perjuangan para tokoh 

dalam mempertahankan 

kemerdekaan 
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D. Implementasi Strategi Pembelajaran Inkuiri di Kelas V 
  

Setelah memahami langkah pelaksanaan strategi pembelajaran inkuiri menurut 

Wina Sanjaya dan SK/KD IPS kelas V MI AL KHAIRIYAH Kaliawi maka pada 

penelitian ini kegiatan pelaksanaan pembelajarannya sebagai berikut.  

1. Tahap orientasi  

Pada tahap ini guru: (1) mengkondisikan peserta didik agar siap melaksanakan 

proses pembelajaran, (2) merangsang dan mengajak peserta didik untuk berpikir 

memecahkan masalah dengan menanyakan materi sebelumnya, (3) guru menjelaskan 

topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik 

dalam menemukan masalah, (4) menjelaskan langkah-langkah strategi pembelajaran 

inkuiri yang diterapkan dalam pembelajaran. 

2. Tahap merumuskan masalah 

Peserta didik dengan bimbingan guru menentukan masalah yang berkaitan 

dengan peninggalan sejarah yang ada di Indonesia 

3. Tahap menentukan hipotesis  

Peserta didik  dengan bimbingan guru menyusun hipotesis yang sesuai dengan 

rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya. 

4. Tahap mengumpulkan data  

Peserta didik dengan bimbingan guru melakukan pengumpulan data tentang 

apasaja peninggalan sejarah yang ada di Indonesia, teks percakapan, wawancara, dan 

mengamati gambar. 
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5. Tahap menguji hipotesis  

Setelah data terkumpul, diadakan analisis dan dihubungkan dengan hipotesis. 

Peserta didik mengadakan pengujian hipotesis dengan logika deduksi dan 

mengembangkan hipotesis dengan implikasinya serta asumsi yang mendasarinya. 

Jika ada data yang relevan dengan hipotesis, maka hipotesis dapat diterima. 

6.  Tahap merumuskan kesimpulan  

Tahap terakhir adalah merumuskan kesimpulan. Setelah hipotesis terbukti 

(diterima) atau ditolak, peserta didik dengan bimbingan guru menyusun pernyataan 

terbaik sebagai jawaban atas masalah yang dibahas. 

E. Hasil Penelitian Yang Relevan 

 Strategi  inkuiri  merupakan strategi atau model yang tepat dalam 

meningkatkan hasil belajar peserta didik di kelas V. Sehingga dengan di terapkan 

strategi inkuiri dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. seperti yang 

dikemukakan oleh: 

1. Sri Rahayu dengan judul “Penerapan Strategi Inkuiri Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Dalam Pembelajaran IPA Bagi Siswa Kelas V MIM 2 Jepara 

Lampung Timur. “Menyimpulkan bahwa penerapan strategi ini dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selain itu, penerapan stategi 

pembelajaran ini dapat meningkatkan partisipasi dan aktivitas peserta didik 

dalam proses pembelajaran”. 

2.  Penerapan Strategi pembelajaran Pembelajaran Inkuiri Pada Tema 

Lingkungan Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas II SD 
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Negeri Perumnas 3 Depok Tahun Pelajaran 2012/2013. “Menyimpulkan 

bahwa dengan menggunakan strategi pembelajaran inkuiri dapat 

meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik 

ditunjukan adanya peningkatan aktivitas  belajar dan nilai rata-rata peserta 

didik dalam tiap siklus. 

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pembelajaran dengan menggunakan 

strategi Inkuiri secara signifikan berpengaruh positif terhadap hasil belajar peserta 

didik. Dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan strategi dan hasil belajar peserta 

didik  ditentukan oleh peserta didik dan juga metode dan strategi yang digunakan. 

Untuk itu guru harus selalu memperhatikan strategi yang cocok untuk digunakan. 

Dengan menggunakan strategi yang tepat peserta didik diharapkan senang terhadap 

proses pembelajaran. 

F. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan.
28

  Penerapan strategi pembelajaran inkuiri sangat membantu peserta didik 

dalam mencapai tujuan yang di inginkan dan cepat memahami pembelajaran. Strategi 

inkuiri salah satu strategi yang memiliki peranan yang sangat membantu dan 

mempermudah anak-anak untuk dapatkan hasil belajar dengan baik dan tepat. Maka 

hipotesis tindakan yaitu penerapan Strategi Inkuiri Dalam Meningkatkan Hasil 

                                                             
28

Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: CV. 

Alvabeta, 2009) h. 64. 
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Belajar Peserta Didik dalam menerima dan memahami pembelajaran  mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial  pada peserta didik kelas V MI AL Khairiyah Kaliawi 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017. 

 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini tergolong penelitian tindakan kelas (PTK) atau Classroom 

Action Research dimana penelitian ini memiliki peranan yang sangat penting dan 

strategis untuk meningkatkan mutu pembelajaran apabila di implementasikan dengan 

baik dan benar. Di implementasikan dengan baik artinya pihak yang terlibat dalam 

(PTK) guru mencoba dengan sadar mengembangkan kemampuan dalam mendeteksi 

dan memecahkan masalah-masalah yang tejadi dalam pembelajaran di kelas melalui 

tindakan bermakna yang di perhitungkan dapat memecahkan masalah atau 

memperbaiki situasi dan kemudian secara cermat mengamati pelaksanaannya untuk 

mengukur tingkat keberhasilannya. Di implementasikan dengan benar, artinya sesuai 

dengan kaidah-kaidah PTK. Upaya PTK di harapkan dapat menciptakan sebuah 

budaya belajar (learning culture) dikalangan para guru. PTK menawarkan peluang 

sebagai strategi pengembangan kerja sebab pendekatan penelitian ini menempatkan 

guru sebagai peneliti, agen perubahan yang pola kerjanya bersifat kolaboratif.
1
 

Penelitian tindakan kelas juga ada tiga unsur atau konsep, yakni sebagai berikut: 

a. Penelitian adalah aktivitas mencermati suatu objek tertentu melalui 

metodologi ilmiah dengan mengumpulkan data-data dan dianalisis untuk 

menyelesaikan suatu masalah. 

                                                             
1
 Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi 

Guru, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011),h. 41 
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b. Tindakan adalah suatu aktivitas yang sengaja dilakukan dengan tujuan untuk 

memperbaiki atau meningkatkan mutu atau kualitas proses belajar mengajar. 

c. Kelas adalah sekelompok peserta didik yang dalam waktu yang sama 

menerima pelajaran yang sama dari seorang guru. 

Penelitian tindakan kelas dibagi dalam dua siklus masing-masing siklus terdiri 

dari perencanaan (Planning), tindakan (action), observasi (observe), serta refleksi 

(reflect). 

B. Setting Penelitian dan Karakteristik Subjek Penelitian 

Menjelaskan  tentang tempat dan waktu PTK dilakukan serta berapa siklus yang 

akan dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar dengan menerapkan Strategi 

Inkuiri. 

a. Tempat Penelitian  

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di MI Al Khairiyah Kaliawi Bandar 

Lampung dengan menerapkan Strategi inkuiri  untuk mata pelajaran IPS di 

kelas V. 

b. Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada 17 Oktober sampai 17 November 

2016/2017. Penentuan waktu penelitian mengacu pada kalender akademik 

sekolah. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus yang 

membutuhkan proses belajar mengajar yang efektif di kelas. 
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c. Subjek Penelitian 

Subyek dari PTK ini adalah peserta didik kelas V MI AL Khairiyah Kaliawi 

Bandar Lampung dengan jumlah peserta didik 18 orang, 11 laki-laki dan 7 

perempuan. Dalam pelaksanaan PTK ini peneliti mengambil kelas V karena 

hasil belajar di kelas ini masih banyak yang belum mencapai KKM yaitu 65. 

C. Rencana Tindakan 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksankan melalui dua siklus untuk peningkatan 

hasil belajar peserta didik dengan menerapkan strategi inkuiri untuk mata pelajaran 

IPS. 

1. Persiapan PTK 

Dalam pelaksanaan PTK  perlu dibuat input instrumental yang akan 

digunakan  dalam proses pelaksanaannya, yaitu strategi inkuiri serta rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP). Selain itu, peneliti juga akan membuat perangkat 

pembelajaran berupa : 1) lembar kerja siswa; 2) lembar pengamatan diskusi; 3) 

lembar evaluasi.  

Dalam persiapan PTK juga peneliti menyusun daftar nama kelompok diskusi 

yang   dibuat secara heterogen. Menurut Roestiyah, pengelompokan peserta didik 

dengan melihat dari segi waktu, kecepatan, dan sifatnya. Penjelasannya. 

a. Waktu  : 1) kelompok jangka pendek 

  2) kelompok jangka panjang (3 bulan) 

b. Kecepatan : 1) kelompok anak cepat 

  2) kelompok anak lambat 

c. Sifatnya  : 1) kelompok untuk mengatasi alat   pelajaran 
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2) kelompok atas dasar individual/ intelegensi 

3) kelompok atas dasar individual minat 

4) kelompok untuk memperbesar situasi 

5) kelompok untuk pembagian pekerjaan 

6) kelompok untuk belajar secara efisien menuju suatu 

tujuan.
2
 

 

Akan tetapi, dengan adanya pembagian kelompok seperti di atas akan membatasi 

ruang peserta didik untuk berinteraksi dengan kawan yang heterogen. Untuk itu ada 

pola pembentukan kelompok yang akan membentuk kelompok yang heterogen yaitu 

pembentukan kelompok yang diatur oleh guru, hal ini dengan memperhatikan dasar 

umumnya pembentukan kelompok yaitu, tempat duduk yang berdekatan, urutan nama 

huruf pertama peserta didik dalam abjad, taraf prestasi peserta didik dalam setiap 

pelajaran, jenis kelamin, dan kecenderungan peserta didik yang berperan aktif atau 

hanya ikut saja. 

2. Prosedur Penelitian  

Ada beberapa model yang dapat diterapkan dalam penelitian tindakan kelas 

(PTK), tetapi yang paling dikenal dan biasa digunakan adalah model yang 

dikemukakan oleh kemmis & Mc. Taggart. Adapun model PTK dimaksud 

menggambarkan ada empat langkah dan pengulangannya yang disajikan dalam bagan 

ini: 

 

 

 

                                                             
2
 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, ( Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), h. 209. 
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Gambar 1 

Siklus PTK  yang dikembangkan oleh Kemmis dan Taggart 
 

 

 Bagan Penelitian Tindakan Kelas Model Kemmis dan Taggart
 3

 

Bila dalam PTK terdapat lebih dari satu siklus, maka siklus kedua dan 

seterusnya merupakan putaran ulang dari tahap sebelumnya. Hanya saja, antara siklus 

pertama, kedua dan selanjutnya selalu mengalami perbaikan setahap demi setahap. 

Jadi, antara siklus yang satu dengan yang lainnya tidak akan pernah sama meskipun 

melalui tahap-tahap yang sama. 

                                                             
 3

Suharsimi Arikonto, et.al,, Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.16. 
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Tindakan yang diterapkan dalam Penelitian Tindakan Kelas seperti yang di 

gambarkan dalam bagan diatas adalah terdiri dari empat tahap. Secara rinci tahapan 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Perencanaan 

Dalam tahap ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, 

dimana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Tindakan 

yang ideal sebetulnya dilakukan secara berpasangan antara pihak yang 

melakukan tindakan dan pihak yang mengamati proses jalannya tindakan. 

Istilah untuk cara ini adalah penelitian kolaborasi. 

Dalam tahap penyusunan rancangan ini peneliti menentukan titik atau 

fokus peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khsus untuk diamati. 

Kemudian membuat sebuah instrumen pengamatan untuk membantu 

peneliti merekam fakta yang terjadi selama tindakan berlangsung. 

b. Pelaksanan Tindakan 

Tahap ke dua dari penelitian tindakan adalah pelaksanaan yang merupakan 

implementasi atau penerapan isi rancangan, yaitu mengenakan tindakan 

dikelas. Dalam tahap ini pelaksanaan guru harus ingat dan berusaha 

menaati apa yang sudah dirumuskan dalam rancangan, tetapi harus pula 

berlaku wajar, tidak dibuat-buat. 
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c. Pengamatan 

Tahap ketiga yaitu kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat. 

Oleh karena itu, kepada guru yang berstatus sebagai pengamat agar 

melakukan “pengamatan balik” terhadap apa yang terjadi ketika tindakan 

berlangsung. Sambil melakukan pengamatan balik ini, guru pelaksana 

mencatat sedikit demi sedikit apa yang terjadi agar memperoleh data yang 

akurat untuk perbaikan siklus berikutnya. 

d. Refleksi 

Tahap ke empat merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa 

yang sudah dilakukan. Kegiatan refleksi ini sangat tepat dilakukan ketika 

guru pelaksana sudah selesai melakukan tindakan, kemudian berhadapan 

dengan peneliti untuk mendiskusikan implementasi rancangan tindakan. 

Istilah refleksi disini sama dengan “memantul, seperti halnya memancar 

dan menatap kena kaca”. Dalam hal ini, guru pelaksana sedang 

memantulkan pengalaman pada peneliti yang baru saja mengamati 

kegiatannya dalam tindakan.
4
 

Dalam penelitian tindakan kelas (PTK) prosedur yang dilakukan meliputi 

beberapa siklus, sesuai dengan tingkat permasalahan yang akan dipecahkan dan 

kondisi yang akan ditingkatkan. Siklus-siklus tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

 

                                                             
4
 Eka Warna, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Gp Press Group, 2013), h. 57 
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1) Siklus Pertama 

a. Rencana 

Tim peneliti melakukan analisis standar isi untuk mengetahui standar 

kompetensi dan kompetensi dasar (SK, KD) yang akan diajarkan kepada 

peserta didik. 

a) Mengembangkan rencana pelaksanaa pembelajaran (RPP), dengan 

memperhatikan indikator-indikator hasil belajar. 

b) Mengembangkan alat peraga, alat bantu, atau media pembelajaran 

yang menunjang pembentukan (SKKD) dalam rangka implementasi 

PTK. 

c) Menganalisis berbagai alternatif pemecahan masalah yang sesuai 

dengan kondisi pembelajaran. 

d) Mengembangkan lembar kerja siswa (LKS) 

e) Mengembangkan pedoman atau instrumen dalam siklus PTK yaitu 

lembar observasi. 

f) Menyusun alat evaluasi sesuai dengan indikator hasil belajar. 

b. Tindakan 

Tindakan PTK mencakup prosedur dan tindakan yang dilakukan, 

serta proses perbaikan yang akan dilakukan. 

c. Observasi 

Observasi mencakup prosedur perekaman data mengenai proses dan 

hasil implementasi tindakan yang dilakukan. 
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d. Refleksi 

Refleksi menguraikan tentang prosedur analisis terhadap hasil 

pemantauan dan refleksi tentang proses dan dampak tindakan 

perbaikan yang dilakukan, serta kriteria dan rencana tindakan pada 

siklus berikutnya. 

2) Siklus Kedua 

Dalam siklus II seperti halnya siklus I dengan catatan sudah direvisi, yang 

terdiri dari:  

a. Perencanaan 

b. Pelaksanaan  

Peneliti melaksanakan kegiatan belajar berdasarkan hasil refleksi  siklus I. 

c. Pengamatan.  

Peneliti mengamati proses pembelajaran pada siklus ini. 

d. Refleksi. 

Bila dalam PTK terdapat lebih dari satu siklus, maka siklus kedua dan seterusnya 

merupakan putaran ulang dari tahapan sebelumnya. Hanya saja, antara siklus 

pertama, kedua, dan selanjutnya selalu mengalami perbaikan setahap demi setahap. 

Jadi, antara siklus yang satu dengan yang lainnya tidak akan pernah sama meskipun 

melalui tahap-tahap yang sama. Dalam Penelitian Tindakan Kelas di kelas V  MI Al 

Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung, penulis merencanakan untuk melaksanakan 2 
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siklus, dimana dalam setiap siklus terdapat empat langkah yaitu perencanaan, 

tindakan, observasi, dan refleksi. 

D. Data dan Cara Pengumpulannya 

1. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini antara lain meliputi peserta didik, guru, teman 

sejawat atau kolaborator dan lain-lain. 

a. Peserta didik 

Peserta didik adalah peserta didik yang menjadi subyek penelitian. Dalam 

penelitian ini, peserta didik berfungsi sebagai responden untuk mendapatkan 

data-data yang dibutuhkan. 

b. Guru 

Dalam penelitian ini, guru berfungsi untuk melihat keberhasilan Penerapan 

Strategi Inkuiri Terhadap Hasil Belajar IPS 

c. Kolaborator  

Kolaborator adalah orang yang diajak bekerja sama dengan kegiatan 

penelitian yang akan dilakukan. Dalam pelaksanaan penelitian yang peneliti 

lakukan menggunakan teman sejawat sebagai kolaborator yang berfungsi 

untuk menilai secara obyektif. Dalam pelitian PTK, kolaborator adalah hal 

yang sangat penting untuk mewujudkan validitas hasil pengamatan yang 

dilakukan. 
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2. Metode Pengumpul Data 

 Untuk melakukan penelitian tindakan tindakan kelas maka digunakan metode 

pengumpulan data yang meliputi : 

a. Metode Observasi  

 Observasi adalah dasar semua pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat 

bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperolehnya 

melalui observasi. Adapun hal yang akan di observasi adalah proses belajar 

mengajar.
5
 Observasi dilakukan untuk memperoleh data tentang aktivitas peserta 

didik dan guru selama proses pembelajaran berlangsung. Dalam hal ini observasi 

dilaksanakan di MI Al Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung. 

b. Metode Interview (Wawancara) 

Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan 

dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dengan arah 

serta tujuan yang telah ditentukan.
6
 Wawancara akan di tujukan kepada guru mata 

pelajaran IPS kelas V di MI Al Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung mengenai proses 

pembelajaran. 

c. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukan 

kepada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen bisa berbentuk tulisan, 

                                                             
5
 Beni Ahmad  Saebani, Metode Penelitian, (Bnadung: Pustaka Setia, 2008), h. 186 

6
 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 

82 
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gambar atau karya- karya monumental dari seseorang.
7
 Metode ini penulis gunakan 

untuk memperoleh data tentang hal-hal yang berhubungan dengan profil sekolah, 

struktur organisasi, guru, peserta didik, nilai hasil belajar beserta foto proses 

pembelajaran  di MI Al Khairiyah Bandar Lampung. 

d. Metode Tes  

Tes merupakan prosedur sistematik dimana individual yang di tes direpresentasi-

kan dengan suatu set stimuli jawaban mereka yang dapat menunjukan kedalam angka.
8
 

Penulis menggunakan metode tes ini untuk mengumpulkan data-data mengenai hasil 

belajar peserta didik. 

E. Indikator Keberhasilan 

Sebagai indikator keberhasilan yang diharapkan dalam penelitian yang 

dilakukan adalah apabila hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran telah 

menunjukan peningkatan pada setiap siklusnya. Artinya penelitian ini dikatakan 

berhasil apabila 80% peserta didik  mencapai ketuntasan KKM yaitu 65, dan 

apabila pada siklus II sudah berhasil maka tidak perlu dilanjutkan pada siklus 

berikutnya. 

 

 

 

                                                             
7
 Sugiyono, Metode Penelitian Tindakan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2009), h. 240. 
8
 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2012), h. 138 



 49 

F. Analisis Data 

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga 

dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.  

Analisa data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting 

dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada 

orang lain.
9
 

Dapat dikatakan bahwa pengumpulan data merupakan jantungnya PTK, maka 

analisa data merupakan  jiwa PTK. Langkah  yang harus di tempuh setelah 

pengumpulan data yaitu analisia data. Data kualitatif yang diperoleh hasil 

pengamatan dan wawancara.  Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis 

secara kulitatif deskriptif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Reduksi data, yakni kegiatan menyeleksi data  sesuai dengan fokus  masalah. 

Dalam tahap ini pendidik atau peneliti membuang data yang tidak relevan. 

2. Mendiskripsikan data sehingga data yang di organisir jadi bermakna. 

Mendeskripsikan data bisa dilakukan dalam bentuk naratif, membuat grafik atau 

menyusun dalam bentuk table. 

                                                             
9
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2013), h.334 
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3. Calculation Drawing/ verification, membuat kesimpulan berdasarkan deskripsi 

data.
10

 

 Setelah penulis melakukan analisis data maka penulis mengambil kesimpulan. 

Kriteria  keberhasilan penelitian adalah 80%  peserta didik  mencapai KKM 

 

                                                             
10

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D, (Bandung: Alfabeta, 2011),   

h. 345. 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum MI AL-KHAIRIYAH Kaliawi Bandar Lampung 

Gambaran umum yang dinilai sebagai data pelengkap adalah merupakan data 

yang bersifat subyektif, yaitu data tentang kondisi sekolah, meliputi (1) sejarah 

singkat berdirinya sekolah; (2) Letak geografis sekolah; (3) Visi dan misi sekolah; (4) 

Keadaan Guru dan Karyawan MI AL Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung; (5) 

Fasilitas dan keadaan pesrta didik; 

1. Sejarah berdirinya Mi Al Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung 

Tempat Madrasah Ibhtidaiyah tadinya tempat sebuah pondok, dan sekarang 

dijadikan sebuah yayasan yang terdiri dari Madrasah Ibhtidaiyah dan Madrasah 

Tsanawiyah AL-Khairiyah Kaliawi. Madrasah swasta ini berdiri pada tahun1974, 

untuk menyediakan lembaga pendidikan Islam formal bagi masyarakat di lingkungan, 

dengan tokoh-tokoh para pendirinya sebagai berikut: 

1) Bapak Ust Nawawi 

2) Bapak Hi. Mukmin 

3) Bapak Hi. Khustami 

Madrasah ini didirikan atas tanah waqaf Bapak Ust Nawawi, dengan luas tanah 

seluruhnya 987m
2
. Tanai ini diwaqafkan dengan tujuan agar adanya pendidikan 

formal tingkat dasar di lingkungan Kaliawi. Adapun saat ini luas tanah yang ada 

bangunannya dan dipakai untuk bangunan sekolah dan lain-lain yang dapat 

menunjang pendidikan adalah 815m
2
. 
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Sejak berdirinya hingga sekarang madrasah ini mengalami pergantian Kepala 

Madrasah periode demi periode, dan sekarang yang menjabat di Madrasah 

Ibhtidaiyah Al-Khairiyah Kaliawi yaitu Ibu Asnah, S. Pd. I. 

Dibawah pimpinan Ibu Asnah, tersebut sedang diupayakan untuk meningkatkan 

mutu pendidikan dan pengajaran serta berupaya untuk menarik minat masyarakat 

supaya ada kesan positif serta nilai lebih dalam menempuh pendidikan pada 

Madrasah Ibhtidaiyah Al-Khairiyah Kaliawi. 

2. Letak Geografis 

MI Al-Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung berlokasi di Jl. H. Agus Salim Gg. 

Bengkel No. 03 Tanjung Karang Bandar Lampung. 

3. Visi dan Misi 

a. Visi 

Menjadikan Madrasah Ibhtidaiyah yang islami, taqwa, dan Inovatif 

b. Misi  

1) Meningkatkan mutu pendidikan 

2) Menciptakan proses belajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan 

3) Meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan dan etika 

4) Menjalin kerja sama antar lembaga pendidikan dan masyarakat. 

4. Keadaan guru MI AL KHAIRIYAH 

Keadaan guru MI Al Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung pada tahun 2016/2017 

sudah berjumlah 15 orang, dimana setiap guru sudah mempunyai tugasnya masing-

masing dengan bidang studi yang diajarkan. Guru dalam dunia pendidikan adalah 

orang yang sangat berperan disamping orang tua, karena guru bertugas memberikan 

bimbingan kepada muridnya agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berguna bagi 
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diri sendiri dan masyarakat dan bisa mengamalkannya. Tanpa adanya guru dalam 

dunia pendidikan tidak akan berjalan dengan lancar, karena guru adalah seseorang 

yang patut digugu dan ditiru. Oleh karena itu penulis akan kemukakan tentang dewan 

guru yang bertugas dan mengajar di MI Al-Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung. 

Tabel II 

Keadaan dewan guru dan karyawan MI AL KHAIRIYAH Kaliawi 

 

No      Nama         Pendidikan    

Terakhir 

   Jabatan  

1. Asnah S.Pd.I SI Pai (STAIN) Kepala Sekolah 

2. Lidya Maisari S.Pd.I SI Bahasa Indonesia 

(UNILA) 

 

Guru B.Studi Bahasa 

Arab 

3. EvaAngkasawati S.Pd.I SI Pai (IAIN) 

 

Wali Kelas I 

4. Marlin Oktavia S.Pd.I SI Pai (IAIN) 

 

Wali Kelas V  

5. Marliana Ar S.Pd.I SI Pai (IAIN) 

 

Wali Kelas II 

6. Sumiyati       SMA 

 

Wali Kelas III 

7. Triyuli Erowati  SI Pgmi (STAIN)  Wali Kelas VI 

8. Ahmad Fauzi S.Pd.I SI Pai (IAIN) 

 

Guru b.Studi 

olahraga  

9. Ahmad Muto’i S.Pd.I   

 SI Pai (IAIN) 

Guru b.Studi Akidah 

akhlak 

10. Hanah           SMA 

 

Wali Kelas    IV 

11. Alitta Cahyani S.Pd SI FISIKA(UNILA)  Guru b.Studi 

Matematika 

12. Tri Widi Astuti          SI Pgmi  TU 
Sumber: Dokumentasi MI AL KHAIRIYAH Kaliawi 18 Oktober 2016 

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa masih ada sebagian guru yang 

kurang sesuai antara pendidikan yang ditempuh dengan pembelajaran di sekolah, 
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seperti S1 PAI mengajar mata pelajaran Penjaskes, S1 Fisika menjadi guru bahasa 

arab, S1 Bahasa Indonesia mengajar mata pelajaran Bahasa Arab. 

5. Fasilitas dan Keadaan peserta didik MI AL KHAIRIYAH Kaliawi 

MI Al Khairiyah Kaliawi  juga memiliki sarana atau pun fasilitas yang baik 

sebagai penunjang untuk tercapainya tujuan proses pembelajaran yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel III 

     Sarana dan Prasaran di MI AL- KHAIRIYAH 

Air Bersih Ada 

Listrik Ada 

MCK Ada 

Perumahan Penjaga Tidak Ada 

Kepala Madrasah GTY 

Pengurus Komite Ada 

Meja kursi TU, Guru Ada 

Meja Kursi Murid 160 Stel 

Jumlah Lemari 5 Buah 

Jumlah papan tulis 7 buah 

Jumlah papan statistik 6 buah 

Jumlah guru 14 orang 

TU 1 Orang 
Sumber: Dokumentasi MI AL Khairiyah Kaliawi  

18 Oktober 2016 

Berdasarkan tabel di atas sarana atau pun fasilitas di MI Al Khairiyah belum 

cukup baik, karena fasilitas belum cukup baik  sehingga tidak dapat menunjang pada 

saat pembelajaran berlangsung.  

Dari tahun ke tahun MI Al Khairiyah peserta didiknya yang mendaftar serta 

sekolah selalu meningkat dan bertambah terus sehingga perkembangan pendidikan 

mulai berkembang dan minat orang tua sangat antusias untuk mendaftarkan anaknya 
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di MI Al Khairiyah. Pada empat tahun terahir ini keadaan peserta didik di MI Al 

Khairiyah sangat meningkat yaitu: 

Tabel IV 

Keadaan Murid 4 Tahun Terakhir MI Al Khairiyah 

 

Tahun  
2013/

2014 

2014/

2015 

2015/

2016 

2016/

2017 

jumlah Peserta 

didik 
115 

115 
120 133 

Jumlah Rombel 7 7 7 7 

            Sumber: Dokumentasi  MI Al Khairiyah 18 oktober  2016. 

B. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian hasil belajar IPS, dilaksanakan berdasarkan prosedur penelitian 

tindakan kelas dengan menggunakan pembelajaran inkuiri dapat meningkatkan hasil 

belajar IPS peserta didik kelas V di MI Al-Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung, dapat 

dideskripsikan sebagai berikut: 

Sebelum dilakukan tindakan pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran 

inkuiri  pembelajaran IPS lebih banyak dilakukan dengan metode ceramah dan 

penugasan merangkum, sehingga peserta didik kurang aktif selama proses 

pembelajaran berlangsung. Hal ini juga yang mengakibatkan nilai  IPS peserta didik  

rendah, dengan jumlah peserta didik 18 orang yang tuntas 6 orang (33.3%) dan yang 

belum tuntas 12 orang (66.7%). Setelah guru menerapkan pembelajaran inkuiri nilai 

hasil belajar mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat dari pelaksanakan setiap 

siklus yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi sebagai 

berikut:  
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1. Siklus I 

a. Tahap Perencanaan 

     Pada tahap perencanaan ini guru membuat: 

1) Menetapkan pokok bahasan tentang “ menghargai makna peninggalan 

sejarah” 

2) Menetapkan strategi pembelajaran Inkuiri 

3) Membuat RPP 

4) Mempersiapkan lembar observasi yang telah dibuat 

5) Mempersiapkan alat mengajar yaitu gambar, spidol, buku. 

6) Mempersiapkan alat tes hasil tindakan yaitu “ tes tertulis berupa 10 

soal pilihan ganda dan 5 soal esay.” 

           b. Tahap Pelaksanaan 

Pada siklus I dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 dan 27 Oktober 2016 

jam 13.00 – 14.30 atau dua kali pertemuan. Sebelum masuk kelas, peneliti 

berkonsultasi terlebih dahulu dengan guru untuk menyiapkan perangkat pembelajaran 

dan semua yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Dari hasil penelitan yang 

telah dilakukan dapat dambil data berupa hasil belajar peserta didik. Dalam 

pelaksanaan siklus ini materi yang akan disampaikan kepada peserta didik mengenai 

peninggalan serta sejarah-sejarah yang ada di Indonesia, dengan menerapkan strategi 

pembelajaran Inkuiri. 
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Penerapan strategi pembelajaran tersebut terdiri atas: 

1) Membuka pelajaran dengan membaca doa, mengabsen dan memberikan 

motifasi serta apresiasi kepada peserta didik. 

2) Memberikan materi sebagai pengetahuan dasar dan memberikan petunjuk 

berupa informasi tentang tugas peserta didik. 

3) Membagi lembar kerja peserta didik kepada masing-masing kelompok 

dengan metode inkuiri. 

4) Setiap kelompok menyelesaikan tugas yang disajikan pada setiap lembar 

kerja yang ada. 

5) Setiap kelompok didik menyampaikan hasil kerja didepan kelas sebagai 

informasi untuk kelompok lainnya. 

6) Setiap peserta didik memberi kesimpulan dibantu oleh guru. 

7) Setiap peserta didik mengerjakan post test untuk mengetahui taraf 

penguasaan peserta didik atas materi yang telah diajarkan. 

c. Tahap Observasi ( pengamatan )  

1)  Catatan Lapangan 

Berdasarkan pengamatan dalam catatan lapangan dapat dilihat peserta didik 

yang masih cuek, tiduran, ngobrol, bahkan bermain dengan teman sebelahnya ketika 

proses pembelajaran sedang berlangsung. Terlihat bahwa peserta didik belum terbiasa 

bahkan dapat disebut pertama kali mendapatkan strategi pembelajaran inkuiri seperti 

ini. Hal ini merupakan tuntutan guru untuk lebih dapat menguasai kelas secara 

keseluruhan.  
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Pengamatan ini dilakukan oleh guru saat pembelajaran berlangsung dengan 

menggunakan lembar observasi. Dalam lembar observasi aktvitas peserta didik aspek 

yang diamati adalah: partisipasi peserta didik dalam mengerjakan soal kelompok, 

saling bertanya saat diskusi kelompok, keaktifan peserta didik dalam mengemukakan 

pendapat dan saling mendengarkan jawaban atau pendapat teman. 

2) Hasil belajar  

Untuk mengetahui hasil belajar maka dilakukan tindakan pada penelitian 

tindakan kelas pada pertemuan kedua siklus I data skor peserta didik adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel V 

Nilai Hasil Belajar Siklus I Peserta Didik  Kelas V Mata Pelajaran IPS 

MI Al Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung  

Tahun Pelajaran 2016/2017 

 
   

NO  

 

   NAMA 

 

L/P 

 

KKM 

                     HASIL 

DATA 

AWAL 

SIKLUS 

       I 

KETERANGAN 

 1 Ahmad Pramudja L    65 70      75 Tuntas 

 2 Amir Al Hasan L    65 63      72 Tuntas 

 3 Aisyah P    65 67      77 Tuntas  

 4 Arjuna L    65 58      70 Tuntas 

 5 Ganang Romadon L    65 61      63 BelumTuntas 

 6 Ilham Aulia L    65 59      64 Belum Tuntas 

 7 Ilham Putra Gunawan L    65 60      62 Belum Tuntas 

 8   Kausar Rafi L    65 62      73 Tuntas 

 9 Kayasa Putri Safira P    65 68      76 Tuntas 

10 M. Farid L    65 59      63 Belum Tuntas 

11 M. Firdaus L    65 62      64 Belum Tuntas 

12 Nayara Saputri P    65 67      78 Tuntas 

13 Nursiti P    65 70      80 Tuntas 

14 Puja Gustama L    65 60      63 Belum Tuntas 

15 Resti Septi  Natalia P    65 64      64 Belum Tuntas 

16 Sandi Saputra L    65 63      74 Tuntas 

17 Septiawan Adi Wiguna L    65 55      63 Belum Tuntas 

18 Siti Fatimah P    65     70      74        Tuntas 

 

Tabel VI 

Rekapitulasi Hasil Belajar IPS Siklus I 

 

Pelaksanaan Rata-Rata 

Kelas 

Siswa yang mencapai 

KKM 

Siswa yang belum 

mencapai KKM 

Jumlah  Persentase Jumlah  Persentase 

Data Awal 

 

63.3 6 orang 33.3% 12 orang 66.7% 

Siklus 1 69.7 10 orang 55.6% 8 orang 44.4% 

 

 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil belajar peserta didik IPS pada 

siklus I yang diperoleh hasil rata-rata pra survey 63,22 dengan nilai terendah 55 dan 
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nilai tertinggi 70. Sedang hasil posstest di peroleh rata-rata 69,7 dengan nilai terendah 

62 dan nilai tertinggi 80. Dari data ini dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan 

hasil belajar peserta didik, dari nilai rata-rata prasurvey dan posttest. 

d. Tahap Refleksi 

 Semakin baiknya langkah pembelajaran yang digunakan semakin naiknya 

hasil belajar. Pada siklus I ini sudah menampakan kenaikan, tetapi perlu diperbaiki, 

terutama bagi yang masih mendapatkan nilai kurang dari KKM.  

Oleh karena itu, guru harus mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

Perbaikan yang akan dilakukan dengan cara guru lebih mengoptimalkan kegiatan 

peserta didik pada tahap pengumpulan data dan tahap menguji hipotesis. Semakin 

peserta didik aktif dalam proses diskusi kelompok maupun dalam forum diskusi 

kelas, serta semakin peserta didik kreatif dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan 

dari berbagai sumber, maka akan semakin banyak peserta didik yang tuntas dalam 

materi pembelajaran tersebut.  

Dalam siklus I, menunjukkan langkah-langkah penerapan strategi 

pembelajaran inkuiri yang kurang maksimal. Oleh karena itu, perlu adanya 

peningkatan agar langkah-langkah pembelajaran berjalan dengan baik. Adapun 

langkah-langkah yang harus diperbaiki yaitu: (1) guru menyerahkan kepada peserta 

didik untuk mencari sendiri masalah yang akan dikaji agar peserta didik lebih 

antusias untuk menemukan jawaban atas masalah yang mereka sudah mereka 

tentukan sendiri, (2) guru memaksimalkan tahap pengumpulan data dengan 

memotivasi dan memberikan kebebasan pada peserta didik untuk mencari informasi 
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yang dibutuhkan dari berbagai sumber lainnya, (3) guru mengarahkan dengan 

maksimal agar peserta didiknya mengembangkan kemampuan berpikir kritis dengan 

cara memberikan pertanyaan-pertanyaan dan memotivasi peserta didik agar tidak 

takut untuk berpendapat maupun bertanya, dan (4) guru memberikan reward bagi 

pesrta didik yang berani bertanya maupun berpendapat dengan nilai tambahan agar 

peserta didik tidak takut untuk bertanya dan berpendapat. 

1) Berdasarkan refleksi pada siklus I, hal-hal yang diperlukan untuk memperbaiki 

kinerja pada siklus II adalah sebagai berikut: 

a) Mempertahankan antusias peserta didik saat belajar dengan menggunakan 

strategi inkuiri. 

b) Lebih memperjelas langkah-langkah strategi inkuiri agar peserta didik 

lebih memahami dan dapat lebih berkonsentrasi terhadap materi. 

c) Memberikan motivasi kepada peserta didik dengan memberi reward serta 

memberitahukan bahwa mereka dapat lebih aktif dalam pembelajaran dan 

dapat menjawab semua soal dengan baik jika menggunakan strategi 

inkuiri. 

d) Memberikan motivasi kepada siswa untuk mengutarakan jawaban dan 

pendapatnya masing – masing.  

2).   Keputusan  

Berdasarkan hasil pembelajaran pada siklus I, hanya 10 orang yang mendapat 

nilai yang sesuai dengan KKM. Oleh karena itu perlu ada perbaikan dalam 

pembelajaran siklus I ke pembelajaran siklus II. 
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2. Siklus II 

Pada siklus II dilaksanakan pada hari kamis tanggal 3 dan 10 November 2016 jam 

13.00 – 14.30 atau dua kali pertemuan. Dalam setiap siklus terbagi menjadi 4 langkah 

yaitu: perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi.  

a. Tahap Perencanaan  

Tahap perencanaan pada siklus II ini merupakan perbaikan dari tindakan 

pembelajaran siklus I. Tetapi tahap perencanaanya tidak jauh beda seperti siklus I, 

yaitu guru terlebih dahulu membuat: 

1) Menetapkan pokok bahasan tentang “Keragaman Kenampakan dan Suku 

Bangsa Indonesia” 

2) Menetapkan strategi  pembelajaran inkuiri 

3) Membuat RPP 

4) Mempersiapkan lembar observasi  yang telah dibuat 

5) Mempersiapkan alat mengajar yaitu buku, spidol dan gambar yang sesuai 

dengan materi. 

6) Mempersiapkan alat tes hasil tindakan “ tes tertulis berupa 10 soal pilihan 

ganda dan 5 soal esay”. 

b. Tahap Pelaksanaan   

Pelaksanan yang dilakukan dalam siklus II merupakan perbaikan dari 

kekurangan-kerkurangan siklus I tidak keluar dengan strategi pembelajaran inkuiri. 

Adapun tindakan pembelajaran pada siklus II sebagai berikut: 
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1) Guru membuka dengan salam lalu mengajak peserta didik berdoa bersama, 

kemudian guru mengabsen peserta didik. 

2) Menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi 

Sebelum menyampaikan materi guru memberikan pretes terlebih dahulu 

kemudian guru menyampaikan tujuan pelajaran yang ingin dicapai mengenai 

pengertian keragaman kenampakan dan suku bangsa yang ada di Indonesia 

dan sebelum memberikan materi dan memberika motivasi peserta didik untuk 

belajar. 

3) Penyajian informasi  

Guru menyampaikan atau menyajikan materi pelajaran  yang akan diajarkan 

secara singkat dan padat. 

4) Guru memperlihatkan gambar-gambar yang telah disiapkan. 

Pada proses ini guru terlibat aktif dalam proses yang terjadi, dan cara ini juga 

dapat dimodifikasi dengan gambar atau mengganti gambar yang sesuai 

dengan materi keragaman kenampakan. 

5) Mengarahkan dan membimbing setiap kelompok 

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar untuk bekerja sama dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dalam hal ini guru 

membimbing kelompok untuk menyelesaikan LKS dan mempresentasikan 

hasil diskusi di depan kelas. 

6) Menyimpulkan hasil dari pembelajaran keragaman kenampakan yang ada di 

Indonesia  
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7) Evaluasi hasil belajar Guru mengevaluasi hasil belajar masing-masing 

kelompok secara individu. Evaluasi dilakukan oleh guru merupakan evaluasi 

hasil belajar tentang materi tersebut. Evaluasi yang diberikan pada pertemuan 

kedua yaitu berupa 10 soal pilihan ganda, 5 isian singkat dan 5 esay. 

8) Memberikan penghargaan kepada individu maupun kelompok terhadap nilai 

tertinggi dan upaya yang telah dicapai oleh peserta didik. Pada pertemuan 

kedua hari kamis diadakan tes akhir siklus II yang terdiri dari 10 soal pilihan 

ganda, 5 isian singkat dan 5 soal esay. 

c. Tahap Observasi (Pengamatan) 

1) Cacatan lapangan  

Dalam proses pembelajaran siklus II ini, peserta didik terlihat menyukainya, 

pada pertemuan kedua ini, ketika diberikan soal pretest peserta didik tidak banyak 

yang mengeluh. Guru mengkondisikan peserta didik untuk menyimak penjelasan 

materi dan terlihat peserta diik lebih aktif antusias untuk bertanya ketika ada materi 

yang belum paham dan ada pula yang mencacat tentang materi tersebut, sehingga 

proses pembelajaran secara tertib dan terkondisikan.  

Pada pertemuan kedua siklus II semua peserta didik sudah siap ketika guru 

masuk kedalam kelas dan guru sudah tidak repot untuk mengatur peserta didik untuk 

bergabung dengan kelompok sebelumnya. Dalam menyelesaikan tugasnya juga 

semua kelompok sudah terlihat kerjasama yang bagus. 

Pengamatan ini dilakukan oleh guru pada saat proses pembelajaran 

berlangsung dengan mengunakan lembar observasi. Dalam lembar observasi aktivitas 
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peserta didik aspek yang diamati adalah: partisipasi peserta didik dalam mengerjakan 

soal, saling bertanya saat diskusi, keaktifan pesrta didik dalam mengemukakan 

pendapat dan saling mendengarkan jawaban/ pendapat rekan.  

1) Hasil belajar  

Untuk mengetahui tingkat hasil belajar maka dilakukan tindakan pada 

penelitian tindakan kelas pada pertemuan kedua siklus II data skor peserta didik 

adalah sebagai berikut: 

Tabel VII 

Nilai Hasil Belajar Siklus II Peserta Didik Kelas V Mata Pelajaran IPS 

MI Al Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung  

Tahun Pelajaran 2016/2017 

 
 

NO 

 

NAMA 

 

L/P 

 

KKM 

                      HASIL 

DATA 

AWAL 

SIKLUS 

      I 

SIKLUS                

II 

KETERANGAN 

1 Ahmad Pramudja L 65 70      75     78 Tuntas 

2 Amir Al Hasan L 65 63      72     80 Tuntas  

3 Aisyah P 65 67      77     79 Tuntas 

4 Arjuna L 65 58      70     76 Tuntas 

5 Ganang Romadon L 65 61      63     74 Tuntas 

6 Ilham Aulia L 65 59      64     69  Tuntas 

7 IlhamPutra Gunawan L 65 60      62     64 Tidak Tuntas 

8   Kausar Rafi L 65 62      73     78 Tuntas 

9 Kayasa Putri Safira P 65 68      76     82  Tuntas 

10 M. Farid L 65 59      63     77 Tuntas 

11 M. Firdaus L 65 62      64     79 Tuntas 

12 Nayara Saputri P 65 67      78     80 Tuntas 

13 Nursiti P 65 70      80     84 Tuntas 

14 Puja Gustama L 65 60      63     64 Tidak Tuntas 

15 Resti Septi  Natalia P 65 64      64     77 Tuntas 

16 Sandi Saputra L 65 63      74     81 Tuntas 

17 SeptiawanAdi Wiguna L 65 55      63     79 Tuntas 

18 Siti Fatimah P 65      70      74     86 Tuntas 
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Tabel VIII 

Rekapitulasi Hasil Belajar IPS Siklus I dan II 

Pelaksanaan Rata-Rata 

Kelas 

Siswa yang mencapai 

KKM 

Siswa yang belum 

mencapai KKM 

Jumlah  Persentase 

 

Jumlah  Persentase 

Data Awal 

 

63.3 6 orang 33.3% 12 orang 66.7% 

Siklus I 69.7 

 

10 orang 55.6% 8 orang 44.4% 

Siklus II 77.1 16 orang 88.9% 2 orang 

 

11.1% 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh data bahwa nilai rata-rata kelas pada 

siklus I adalah 69,7 pada siklus II menjadi 77,1. Jumlah peserta didik yang mencapai 

KKM pada siklus I ada 10 anak dan pada siklus II menjadi 16 anak. Jumlah peserta 

didik yang belum mencapai KKM pada siklus I ada 8 anak dan pada siklus II menjadi 

2 anak. Sedangkan gambaran perkembangan hasil belajar IPS peserta didik kelas V 

pada siklus I dan siklus II dapat dilihat pada diagram berikut ini. 

Gambar 4 

Rekapitulasi Hasil Belajar IPS Siklus I dan II 
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 Berdasarkan grafik diatas, terbukti adanya peningkatan hasil belajar Ilmu 

Pengetahuan Sosial peserta didik kelas V MI AL Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung 

tahun 2016/2017 yang telah mencapai KKM, sebelum diterapkan strategi 

pembelajaran inkuiri hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial peserta didik kelas V 

masih rendah hal ini diperoleh dari data awal dengan jumlah peserta didik 18 orang 

yang tuntas 6 orang (33,3%), sedangkan yang tidak tuntas 12 orang (66,6%).  

Setelah diterapkan strategi pembelajaran inkuiri pada siklus pertama mengalami 

peningkatan yakni dengan jumlah peserta didik 18 orang yang tuntas 10 orang  

(55,6%),  sedangkan yang tidak tuntas 8 orang (44,4%). Selanjutnya pada siklus ke 

dua dengan peserta didik 18 orang yang tuntas 16 orang (88,9%) sedangkan yang 

tidak tuntas 2 orang (11,1%).  

Dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan strategi  pembelajaran inkuiri 

dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas V MI AL Khairiyah Kaliawi  

Bandar Lampung tahun 2016/2017 hal ini berarti terjadi peningkatan yang sangat 

signifikan yakni mencapai 88,9% atau sebanyak 16 orang tuntas dalam mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial.  

d. Tahap Refleksi 

Berdasarkan hasil belajar yang diperoleh pada siklus II terjadi peningkatan 

hasil belajar yang baik dibandingkan dengan hasil belajar pada siklus I. Pada siklus II 

ini, secara umum proses pembelajaran sudah baik. Terjadi peningkatan hasil belajar 

yang signifikan walau masih terdapat 2 orang peserta didik yang belum tuntas, tetapi 

secara keseluruhan nilai peserta didik meningkat. Hal ini membuktikan bahwa 
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stretegi pembelajaran inkuiri dapat meningkatkan hasil belajar IPS peserta didik kelas 

V MI Al-Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung. 

C. Analisis Data 

Berdasarkan hasil pelaksanaan tindakan yang telah dilaksanakan, dapat diketahui 

terjadi peningkatan hasil belajar peserta didik kelas V MI AL KHAIRIYAH dari 

aspek kognitif maupun afektif. Peningkatan dalam aspek kognitif ditandai dengan 

adanya peningkatan jumlah peserta didik yang mencapai nilai KKM. Dalam aspek 

afektif, peserta didik sudah aktif mengumpulkan data yang dibutuhkan, berani 

bertanya, berpendapat, serta mau menghargai pendapat teman saat diskusi sehingga 

pembelajaran menjadi berpusat pada peserta didik. Hal ini sesuai dengan tujuan 

pembelajaran inkuiri dan tujuan pembelajaran IPS berkaitan dengan karakteristik 

peserta didik kelas tinggi yang menekankan pada aktifitas peserta diik untuk mencari 

dan menemukan sendiri materi pelajaran dengan bimbingan guru dan mengarahkan 

peserta didik agar tidak selalu bergantung pada guru, berani untuk bertanya maupun 

menyampaikan pendapat, serta mau menghormati pendapat teman. 

Penggunaan strategi pembelajaran inkuiri yang efektif dalam meningkatkan hasil 

belajar peserta didik adalah penggunaan pembelajaran yang dapat menghanyutkan 

peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, dimana peserta didik merasa senang dan 

berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Penggunaan strategi pembelajaran 

inkuiri yang dilaksanakan tidak hanya sekedar penggunaan saja, tetapi harus 

dilaksanakan sesuai dengan langkah- langkah penerapan strategi pembelajaran inkuiri 

yang tepat. Hal tersebut dapat diketahui dari alat ukur yang digunakan.  
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Peserta didik yang hasil belajarnya meningkat dari pra tindakan sampai pada siklus II 

karena pada proses pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran inkuiri 

yang coba diterapkan, mereka antusias mengikuti proses pembelajaran, aktif dalam 

bertanya, berpendapat, serta mampu bekerjasama dengan baik di kelompoknya. 

Sedangkan masih ada 2 peserta didik yang hasil belajarnya masih belum bisa 

mencapai KKM karena peserta didik tersebut masih belum bisa sepenuhnya aktif 

dalam mengikuti proses pembelajaran. Setelah penelitian ini selesai, peneliti 

mengadakan upaya remidi bagi peserta didik yang nilai hasil belajarnya belum 

mencapai KKM sampai mendapatkan nilai mencapai KKM.  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari pra tindakan sampai pada 

siklus II, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 

strategi pembelajaran inkuiri memberikan dampak positif untuk meningkatkan hasil 

belajar peserta didik kelas V MI AL KHAIRIYAH Kaliawi Bandar Lampung. 
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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa melalui 

penerapan strategi pembelajaran inkuiri dapat meningkatkan hasil belajar IPS peserta 

didik di kelas V MI Al-Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung tahun pelajaran 

2016/2017. 

Hal ini dapat dibuktikan dari peningkatan hasil belajar peserta didik pada data 

awal dengan jumlah peserta didik 18 orang peserta didik yang tuntas sebanyak 6 

orang (33.3%) dan yang belum tuntas sebanyak 12 orang (66.7%) dan setelah di 

lakukan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran inkuiri pada mata 

pelajaran IPS, mengalami peningkatan disetiap siklus pada siklus I peserta didik yang 

tuntas sebanyak 10 orang (55.6%) dan yang tidak tuntas 8 orang (44.4%) kemudian 

pada siklus II nilai meningkat secara signifikan, peserta didik yang tuntas sebanyak 

16 orang (88.9%) dan yang tidak tuntas sebanyak 2 orang (11.1%). 

B. Saran  

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

disampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi guru 

a. Metode pembelajaran inkuiri ini dapat digunakan sebagai alternatif 

pembelajaran IPS bagi peserta didik sekolah dasar/madrasah ibtida’iyah, 
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karena lebih lebih banyak mengaktifkan peserta didik proses belajar, 

meningkatkan kerjasama dan interaksi sosial. 

b. Penelitian mengenai strategi inkuiri  ini diharapkan dapat dikembangkan 

lebih lanjut, baik oleh guru maupun pengembang pendidikan lainnya, 

sehingga strategi pembelajaran inkuiri menjadi lebih baik, dan tujuan 

pembelajaran semakin efektif dan efisien. 

2. Bagi Peserta Didik 

a. Peserta didik lebih berani dan percaya diri dalam mengajukan pertanyaan 

dan menjawab pertanyaan yang sesuai dengan materi pembelajaran guna 

mencapai peningkatan hasil belajar yang maksimal. 

b. Kerjasama dan menghargai pendapat peserta didik  lain dalam diskusi 

kelompok berpasangan perlu dikembangkan dalam pembelajaran supaya 

mendapat hasil yang baik. 

c. Untuk memecahkan suatu masalah dalam materi pembelajaran, akan lebih 

mudah jika dikerjakan secara bersama-sama atau kelompok, sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal.  

3. Bagi sekolah  

 Agar proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah dapat memberikan 

hasil yang maksimal, hendaknya kepala sekolah: 

a. Selain memberi kebebasan pada pendidik untuk menentukan metode, 

atau model pembelajaran yang tepat, maka pihak sekolah harus dapat 

memfasilitasi berbagai kebutuhan untuk dapat melaksanakan metode 
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pembelajaran tersebut. Seperti terpenuhinya kebutuhan sarana dan 

prasarana pembelajaran. 

b. Pihak sekolah diharapkan dapat memberikan pelatihan dan pengarahan 

kepada pendidik betapa pentingnya suatu model pembelajaran untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik.  

C. Penutup  

Alhamdulilah puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan dan rahmat dan 

hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar, walaupun sedikit 

tersendat dalam waktu, fikiran dan materi. Namun akhirnya skripsi ini dapat 

terselesaikan tepat pada waktunya. Peneliti menyadari masih terdapat kekurangan 

dalam penulisan skripsi ini, sehingga peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk 

perbaikan yang akan datang dari pembaca.  



Lampiran 1 

Daftar Nama Peserta Didik Kelas V Semester Ganjil Madrasah Ibtidaiyah Al-

Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017 

 

No           Nama     Jenis Kelamin 

 1 Aisyah Perempuan 

 2 Nur siti Perempuan 

 3 Amir Al Hasan Laki-laki 

 4 Kayasa Puti Safira Perempuan 

 5 Ilham Aulia Laki-laki 

 6 Arjuna Laki-laki 

 7 Resti Septi Natalia Perempuan 

 8 Septiawan Adi Wiguna Laki-laki 

 9 Siti Patimah Perempuan 

10 Sandi Saputra Laki-laki 

11 M. Firdaus Laki-aki 

12 Ganang Romadhon Laki-laki 

13 AhmadPramudja Laki-laki 

14 M. Farid Laki-laki 

15 Nayara Saputri Perempuan 

16 Puja Gustama Laki-laki 

17 Kausar Rafi Laki-laki 

18 Ilham PutraGunawan Laki-laki 

 



 

 

Lampiran 2 

 

SILABUS PEMBELAJARAN 

 

NAMA SEKOLAH : MI AL KHAIRIYAH  Kaliawi Bandar Lampung 

Mata Pelajaran : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) 

Kelas / Semester : V / I 

Standar Kompetensi : 1. Menghargai berbagai peninggalan dan tokoh sejarah yang berskala nasional pada masa Hindu-Budha dan Islam, keragaman kenampakan 

alam dan suku bangsa di Indonesia 

 

KOMPETENSI  

DASAR  

MATERI 

POKOK /  

PEMBELAJA

RAN 

NILAI 

BUDAYA 

DAN 

KARAKTER 

BANGSA 

KEWIRAU-

SAHAAN/ 

EKONOMI 

KREATIF 

GAGASAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

INDIKATOR 

PENCAPAIAN 

KOMPETENSI  

PENILAIAN 

ALOKASI  

WAKTU  

SUMBER  

BELAJAR/ 

ALAT  
Teknik 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

1.1. Mengenal        
makna 

peningga-

lan-pening-

galan       
sejarah       

yang 

berskala       

nasional      
dari masa 

Hindu-     

Budha, dan      

Islam di 
Indonesia 

  

  

  

 

 

 Makna 
peninggala

n-

peninggala

n sejarah 
yang 

berskala 

nasional 

dari masa 
Hindu-

Budha, dan 

Islam di 

Indonesia 

 Semangat 
kebangsaan,  

 Cinta tanah 

air ,  

 Gemar 
membaca 

 Percaya diri  

 Berorientasi 

tugas dan 

hasil  

 Berani 
mengambil 

risiko  

 Dengan 
berdiskusi siswa 

menyusun daftar 

peninggalan 

sejarah yang 
bercorak Hindu-

Budha dan Islam  

 Melalui diskusi 

siswa 
menyebutkan 

daftar 

peninggalan 

sejarah yang 
bercorak Hindu-

Budha dan Islam 

di Indonesia  

 Melalui tanya 
jawab siswa 

menceritakan 

berbagai 

peninggalan 

 Menyusun 
daftar 

peninggalan 

sejarah yang 

bercorak Hindu-
Budha dan 

Islam yang ada 

di Indonesia  

 Membuat daftar 
peninggalan 

sejarah yang 

bercorak Hindu-

Budha dan 
Islam yang ada 

di Indonesia  

 Menceritakan 

peninggalan 
sejarah yang 

bercorak Hindu-

Budha dan 

Islam yang ada 

Tertulis Uraian Jelaskan 
pening-

galan       

sejarah       

yang 
berskala       

nasional      

dari masa 

Hindu-     
Budha, dan      

Islam di 

Indonesia 

 

2 x 35 
menit 

pert 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Buku IPS 
klas V 

Asy’ari 

Erlangga 

 Gambar 
candi dan 

masjid 



 

 

sejarah yang 
bercorak Hindu-

Budha dan Islam 

di Indonesia  

 Dengan ceramah 
bervariasi siswa 

diharapkan 

dapat 

melestarikan 
peninggalan 

sejarah yang 

bercorak  

 Hindu-Budha 
dan Islam di 

Indonesia 

di Indonesia  

 Melestarikan  

peninggalan 

sejarah yang 

bercorak Hindu-
Budha dan 

Islam yang ada 

di Indonesia  

 Menunjukkan 
letak 

peninggalan 

sejarah Hindu – 

Buddha me- 
lalui peta 

 Mengelompokk

an peninggalan 

sejarah sesuai 
kelompok aga-     manya 

 Membuat 

laporan hasil 

kunjungan ke 
tempat 

bersejarah 

 Mendiskusikan 

hasil kunjungan 
ke tempat 

bersejarah 

1.2. Menceritaka
n tokoh-

tokoh sejarah 

pada masa 

Hindu-
Budha, dan 

Islam di 

Indonesia 

  

  

  

  

 Tokoh-
tokoh 

sejarah 

pada masa 

Hindu-
Budha, dan 

Islam di 

Indonesia 

 Semangat 
kebangsaan,  

 Cinta tanah 

air ,  

 Gemar 
membaca 

 Percaya diri  

 Berorientasi 

tugas dan 

hasil  

 Berani 
mengambil 

risiko  

 Menceritakan 
tokoh-tokoh 

sejarah pada 

masa Hindu-

Budha, dan 
Islam di 

Indonesia 

 Menyebutkan 

tokoh-tokoh 
sejarah pada 

masa Hindu-

Budha, dan 

Islam di 

 menceritakan 
tokoh-tokoh  

sejarah pada 

masa Hindu-

Budha, dan 
Islam di 

Indonesia 

 Menyebutkan 

tokoh-tokoh     
sejarah pada 

masa Hindu-

Budha, dan 

Islam di 

Tertulis jawab 
singkat 

 

Sebutkan 
tokoh-

tokoh     

sejarah 

pada masa 
Hindu-

Budha, dan 

Islam di 

Indonesia 

 

2 x 35 
menit 

pert 2 

 

 

 

 

 

 

 

 Buku IPS 
klas V 

Asy’ari 

Erlanga 

 Gambar 
tokoh-

tokoh 

sejarah 
pada 

masa 

Hindu-

Budha, 
dan Islam 



 

 

Indonesia 

 Menjelaskan dan 

mengelompokka

n tokoh-tokoh 

sejarah pada 
masa Hindu-

Budha, dan 

Islam di 

Indonesia 

 Menjelaskan dan 

membandingkan 

tokoh-tokoh 

sejarah pada 
masa Hindu-

Budha dan Islam 

di Indonesia 

Indonesia 

 Mengelompokk

an tokoh- tokoh 

sejarah pada 

masa Hindu- 
Budha, dan 

Islam di 

Indonesia 

 Membandingka
n tokoh-tokoh 

sejarah pada 

masa Hindu-

Budha, dan 
Islam di 

Indonesia   

 di 
Indonesia 

  

1.3. Mengenal 

keragaman 

kenampa-

kan alam dan 
buatan serta 

pembagi-an 

wilayah 

waktu di 
Indonesia 

dengan 

menggunaka

n 
peta/atlas/glo

be dan media 

lainnya 

 Keragaman 

kenampaka

n alam dan 

buatan  

 Pembagian 

wilayah 

waktu di 

Indonesia 
dengan 

peta/atlas/gl

obe dan 

media 
lainnya  

 Semangat 

kebangsaan,  

 Cinta tanah 

air ,  

 Gemar 

membaca 

 Percaya diri  

 Berorientasi 

tugas dan 

hasil  

 Berani 

mengambil 

risiko  

 Menggambarkan 

peta Indonesia 

dengan memberi 

simbol-simbol  

 Menjelaskan 

ciri-ciri 

kenampakan 

alam dan buatan 
dengan 

menggunakan 

peta   

 Menggambar 

peta Indonesia 

dengan 

memberi simbol  

 Menyebutkan 

ciri-ciri 

kenampakan 

alam dan buatan  

 Menunjukkan 

pada peta 

pembagian 

wilayah waktu 
di Indonesia  

Tertulis jawab 

singkat 

 

Sebutkan 

ciri-ciri 

kenampaka

n alam dan 
buatan  

  

 2 x 35 

menit  

pert 3 

  

  

  

  

 Buku IPS 

kelas V  

 Asy’ari 
Erlangga 

Peta 

Indonesia  

 Globe, dll 

1.4. Menghargai 

keragaman 

suku bangsa 

dan budaya 
di Indonesia  

  

  

  

 Keragaman 

suku 

bangsa dan 

budaya di 
Indonesia  

 Semangat 

kebangsaan,  

 Cinta tanah 

air ,  

 Gemar 

membaca 

 Percaya diri  

 Berorientasi 

tugas dan 

hasil  

 Berani 

mengambil 

risiko  

 Menjelaskan 

dengan peta 

persebaran 

daerah asal suku 
bangsa di 

Indonesia  

 Dengan ceramah 

bervariasi guru 
menjelaskan 

 Menemutunjukk

an pada peta 

persebaran 

daerah asal suku 
bangsa di 

Indonesia  

 Mengembangka

n sikap 
menghormati 

Tertulis jawab 

singkat 

 

Jelaskan 

dengan peta 

persebaran 

daerah asal 
suku 

bangsa di 

Indonesia  

  

2 x 35 

menit 

pert 4 

 

 

 

 Buku IPS 

kelas V  

 Asy’ari 
Erlangga 

Peta 

Indonesia  

 Gambar-
gambar  

keanekara



 

 

  sikap 
menghormati 

keragaman suku 

bangsa dan 

budaya di 
Indonesia  

 Menyebutkan 

keragaman 

budaya di 
Indonesia  

 Menyebutkan 

macam-macam 

suku bangsa di 
Indonesia  

keragaman suku 
bangsa dan 

budaya  

 Mengidentifikas

i keragaman  
budaya yang 

terdapat di   

Indonesia  

 Menyebutkan 
macam-macam 

suku bangsa di 

Indonesia   

gaman 
suku 

bangsa 

dan 

budaya  

 



Lampiran3 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

SIKLUS 1 Pertemuan 1 

 

Sekolah                        : MI AL Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung  

Mata Pelajaran            : IPS  

 Kelas/Semester          : V /  

Alokasi Waktu            : 1 x pertemuan (2x 35 menit)  

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

Mengahargai peningalan dan sejaah yang ada di Indonesia 

B. KOMPETENSI DASAR  

Mengenal makna peninggalan-peninggalan sejarah yang berskala nasional dan 

masa hindhu budha, dan islam di Indonesia 

C. INDIKATOR  

 Menjawab pertanyaan pertanyaan yang diberikan guru 

  Menjelaskan secara sederhana kenapa adanya candi 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN  

 Setelah mendengarkan dan menyimak tentang peninggalan sejarah yang 

dibacakan guru, siswa dapat mengidentifikasi isi materi tersebut dengan benar 

 Setelah melakukan wawancara dengan narasumber tentang sejarah 

peninggalan yang ada di Indonesia, siswa dapat menjelaskan secara sederhana  

 Setelah mengamati gambar contoh peninggalan sejarah yang ada di Indonesia, 

siswa dapat menjelaskan tentang sejarah adanya candi seperti candi roro 

jonggrang 

 

 

 



E. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Mengenal Peninggalan dan tokoh sejarah pada masa kerajaan hindu 

Memahami beberapa peninggalan sejarah yang bercorak agama hindu seperti 

Candi, Prasasti, Karya Sastra, Tokoh-tokoh pada masanya dan Kerajaan. 

2. Mengenal peninggalan dan tokoh pada masa kerajaan budha 

Memahami berbagai peninggalan sejarah bercorak agama budha seperti: 

 Candi 

 Prasasti 

 Karya Sastra 

 Tradisi 

3. Mengenal peninggalan dan tokoh pada masa kerajaan Islam 

Memahami berbagai peninggalan sejarah bercorak agama Islam seperti: 

 Kerajaan-kerajaaan islamyang ada di Indonesia 

 Tradisi 

 Karya Sastra 

 Bangunan Masjid 

F. METODE DAN MEDIA PEMBELAJARAN  

         1. Metode Pembelajaran  

 Metode pengamatan terdapat pada tahap pengumpulan data 

 Metode interview terdapat pada tahap pengumpulan data 

 Metode tanya jawab terdapat pada tahap pengumpulan data 

 Metode diskusi terdapat pada tahap menguji hipotesis.  

2. Media Pembelajaran  

 Lembar wawancara   

  LKS tentang Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

  Gambar contoh kegiatan yang dapat dilakukan bersama-sama dan 

kegiatan yang dilakukan sendiri.  

 



G. LANGKAH PEMBELAJARAN 

     1. Tahap orientasi  

 Guru mengkondisikan siswa agar siap melaksanakan proses 

pembelajaran dengan cara mengajak siswa untuk berdo’a bersama 

dan mengecek kehadiran siswa.  

  Guru merangsang dan mengajak siswa untuk berpikir memecahkan 

masalah dengan menanyakan materi peninggalan sejarah yang ada di 

Indonesia seperti candi 

 Guru menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan 

dapat dicapai oleh siswa. 

 Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada 

pertemuan kali ini dengan penerapan strategi pembelajaran inkuiri 

  Guru menjelaskan pentingnya kerjasama dengan tetangga untuk 

memotivasi belajar siswa. 

      2. Tahap merumuskan masalah 

 Siswa dengan bimbingan guru mencari masalah-masalah yang 

berkaitan dengan peninggalan sejarah seperti candi, agama  

 Siswa menentukan pengertian sejarag peninggalan yang ada di 

indonesia sebagai masalah yang akan dipelajari saat ini.  

     3. Tahap menentukan hipotesis  

 Guru mengajukan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan 

rumusan masalah yang sudah ditentukan oleh siswa 

 Dari jawaban atas pertanyaan yang diajukan, siswa merumuskan 

berbagai perkiraan kemungkinan jawaban dari permasalahan yang 

dikaji.  

 

 



4. Tahap mengumpukan data  

 Siswa mendengarkan dan menyimak sejarah yang dibacakan oleh guru 

 Siswa bersama guru mengidentifikasi isi sejarah tersebut dengan 

melakukan tanya jawab 

 Siswa mencari bentuk kerjasama yang ada dalam sejarah tersebut 

 Siswa menerima lembar wawancara dan melakukan wawancara  

 Siswa mengamati dan memilih gambar-gambar yang berkaitan dengan 

rumusan masalah yang telah ditentukan (gambar candi, masjid, benda 

benda, gambar kegiatan yang dilakukan sendiri dan yang dilakukan 

bersama-sama) 

5. Tahap menguji hipotesis  

 Siswa menerima LKS yang berkaitan dengan sejarah serta peninggalan 

peninggalan kemudian mendiskusikannya bersama kelompok belajar 

masing-masing berdasarkan data atau informasi yang diperoleh pada 

tahap pengumpulan data dengan cara menganalisis dan 

menghubungkannya dengan hipotesi 

 Siswa menyampaikan hasil diskusi masing-masing kelompok secara 

bergantian 

  Siswa dalam forum diskusi kelas menguji hipotesis dengan logika dan 

mengembangkan hipotesis dengan implikasinya serta asumsi- asumsi 

yang mendasarinya. 

6. Tahap merumuskan kesimpulan  

 Guru menunjukkan pada siswa data mana yang relevan dengan sejarah 

 Siswa bersama guru menyusun pernyataan terbaik tentang pengertian 

sejarah sebagai jawaban atas masalah yang dibahas 

  Siswa diberi kesempatan unuk mananyakan hal-hal yang belum jelas 

dan mencatat hal penting dari materi pelajaran 

 Siswa melaksanakan evaluasi dan analisis hasil evauasi 



 Siswa bersama guru mengakhiri pelajaran dengan berdo’a bersama 

H. SUMBER BELAJAR 

- Alat Peraga :  Gambar candi borobudur, candi prambanan, masjid, dll 

- Sumber     :  Buku IPS kelas V  

            

I. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 

 1. Penilaian  

a. Penilaian proses 

Penilaian proses sesuai dengan format lembar observasi siswa pada penerapan 

strategi pembelajaran inkuiri. Format terlampir.  

b. Penilaian hasil 

Prosedur penilaian : Penilaian proses dan Penilaian hasil 

 Jenis tes : Tulis dan Lisan  

Bentuk tes : Objektif dan Subjektif 
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Lampiran 4 

 

SIKLUS 1 Pertemuan II 

 

Sekolah                        : MI AL Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung  

Mata Pelajaran            : IPS  

Kelas/Semester           : V /  

Alokasi Waktu            : 1 x pertemuan (2x 35 menit)  

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

Mengahargai peningalan dan sejaah yang ada di Indonesia 

 

B. KOMPETENSI DASAR  

Mengenal makna peninggalan-peninggalan sejarah yang berskala nasional dan 

masa hindhu budha, dan islam di Indonesia 

 

C. INDIKATOR  

 Menjawab pertanyaan pertanyaan yang diberikan guru 

  Menjelaskan secara sederhana kenapa adanya candi 
 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN  

 Setelah mendengarkan dan menyimak tentang peninggalan sejarah yang 
dibacakan guru, siswa dapat mengidentifikasi isi materi tersebut dengan benar 

 Setelah melakukan wawancara dengan narasumber tentang sejarah 

peninggalan yang ada di Indonesia, siswa dapat menjelaskan secara sederhana  

 Setelah mengamati gambar contoh peninggalan sejarah yang ada di Indonesia, 
siswa dapat menjelaskan tentang sejarah adanya candi seperti candi roro 

jonggrang 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Mengenal Peninggalan dan tokoh sejarah pada masa kerajaan hindu 

Memahami beberapa peninggalan sejarah yang bercorak agama hindu seperti 

Candi, Prasasti, Karya Sastra, Tokoh-tokoh pada masanya dan Kerajaan. 

2. Mengenal peninggalan dan tokoh pada masa kerajaan budha 

Memahami berbagai peninggalan sejarah bercorak agama budha seperti: 

 Candi 



 Prasasti 

 Karya Sastra 

 Tradisi 

3. Mengenal peninggalan dan tokoh pada masa kerajaan Islam 

Memahami berbagai peninggalan sejarah bercorak agama Islam seperti: 

 Kerajaan-kerajaaan islamyang ada di Indonesia 

 Tradisi 

 Karya Sastra 

 Bangunan Masjid 

F. METODE DAN MEDIA PEMBELAJARAN  

         1. Metode Pembelajaran  

 Metode pengamatan terdapat pada tahap pengumpulan data 

 Metode interview terdapat pada tahap pengumpulan data 

 Metode tanya jawab terdapat pada tahap pengumpulan data 

 Metode diskusi terdapat pada tahap menguji hipotesis.  

2. Media Pembelajaran  

 Lembar wawancara   

  LKS tentang Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

  Gambar contoh kegiatan yang dapat dilakukan bersama-sama dan 

kegiatan yang dilakukan sendiri.  

G. LANGKAH PEMBELAJARAN 

 1. Tahap orientasi 

 Guru mengkondisikan siswa agar siap melaksanakan proses 
pembelajaran dengan cara mengajak siswa untuk berdo’a bersama dan 

mengecek kehadiran siswa 

 Guru merangsang dan mengajak siswa untuk berpikir memecahkan 
masalah dengan menanyakan pengertian sejarah adanya candi 

  Guru menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan 

dapat dicapai oleh siswa 

 Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada 
pertemuan kali ini dengan penerapan strategi pembelajaran inkuiri 



      2. Tahap merumuskan masalah  

 Siswa dengan bimbingan guru mencari masalah-masalah yang berkaitan 

dengan sejarah  

 3. Tahap menentukan hipotesis  

 Guru mengajukan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan 
rumusan masalah yang sudah ditentukan oleh siswa 

 Dari jawaban atas pertanyaan yang diajukan, siswa merumuskan 
berbagai perkiraan kemungkinan suatu jawaban 

    4. Tahap mengumpukan data  

  Siswa mendengarkan dan menyimak sejarah yang dibacakan oleh guru 

 Siswa bersama guru mengidentifikasi isi sejarah tersebut dengan 

melakukan tanya jawab 

 Siswa mencari bentuk kerjasama yang ada dalam sejarah tersebut 

 Siswa menerima lembar wawancara dan melakukan wawancara  

 Siswa mengamati dan memilih gambar-gambar yang berkaitan dengan 

rumusan masalah yang telah ditentukan (gambar candi, masjid, benda 

benda,  

5. Tahap menguji hipotesis  

 Siswa menerima LKS yang berkaitan dengan sejarah serta peninggalan 

peninggalan kemudian mendiskusikannya bersama kelompok belajar 

masing-masing berdasarkan data atau informasi yang diperoleh pada 

tahap pengumpulan data dengan cara menganalisis dan 

menghubungkannya dengan hipotesi 

 Siswa menyampaikan hasil diskusi masing-masing kelompok secara 

bergantian 

  Siswa dalam forum diskusi kelas menguji hipotesis dengan logika dan 

mengembangkan hipotesis dengan implikasinya serta asumsi- asumsi 

yang mendasarinya. 

6. Tahap merumuskan kesimpulan  

 Guru menunjukkan pada siswa data mana yang relevan dengan sejarah 

 Siswa bersama guru menyusun pernyataan terbaik tentang pengertian 

sejarah sebagai jawaban atas masalah yang dibahas 

  Siswa diberi kesempatan unuk mananyakan hal-hal yang belum jelas 

dan mencatat hal penting dari materi pelajaran 

 Siswa melaksanakan evaluasi dan analisis hasil evauasi 



 Siswa bersama guru mengakhiri pelajaran dengan berdo’a bersama 

H. SUMBER BELAJAR 

- Alat Peraga :  Gambar candi borobudur, candi prambanan, masjid, dll 

- Sumber     :  Buku IPS kelas V  

            

I. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 

 1. Penilaian  

a. Penilaian proses 

Penilaian proses sesuai dengan format lembar observasi siswa pada penerapan 

strategi pembelajaran inkuiri. Format terlampir.  

b. Penilaian hasil 

Prosedur penilaian : Penilaian proses dan Penilaian hasil 

 Jenis tes : Tulis dan Lisan  

Bentuk tes : Objektif dan Subjektif 
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Lampiran 5 

LEMBAR KERJA SISWA SIKLUS 1 

Sekolah                 : MI AL KHAIRIYAH Kaliawi Bandar Lampung 

Mata Pelajaran     : IPS  

Semester                : I    

Nama                     : 

 

I. Langkah Kerja 

 1. Berkumpullah sesuai dengan kelompok masing-masing! 

 2. Perhatikan gambar di bawah ini!  

3. Diskusikan dan tuliskan hasil diskusinya!  

II. Pengamatan 

Gambar 

 

 

 



 

 

III. Pembahasan 

1. Dari gambar diatas manakah gambar candi borobudur? 

2. Jelaskan dari gambar diatas manakah gambar yang bernama candi mendut? 

3. Deskripsikan mengenai dari masing-masing gambar  candi mulai dari sejarah 

terjadinya atau terbentuknya candi tersebut! 

4. Jelaskan peninggalan kerajaan hindu yang ada di Indonesia!  

5. Jelaskan legenda apakah yang melatar belakangi legenda pada candi tersebut? 



Lampiran 6 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

SIKLUS 1 Pertemuan 2 

 

Sekolah                        : MI AL Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung  

Mata Pelajaran            : IPS  

 Kelas/Semester          : V /  

Alokasi Waktu            : 1 x pertemuan (2x 35 menit)  

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

Mengahargai peningalan dan sejarah yang ada di Indonesia 

 

B. KOMPETENSI DASAR  

Mengenal makna peninggaan peninggalan yang berskala nasional pada masa  

hindu budha, dan islam di Indonesia 

 

C. INDIKATOR  

 Menjawab pertanyaan pertanyaan yang diberikan guru 

  Menjelaskan secara sederhana kenapa adanya candi 

 Menyusun daftar peninggalan sejarah yang bercorak hindu,budha, dan islam 

yang ada di Indonesia 

 Membandingkan tokoh-tokoh sejarah 
 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN  

 Setelah mendengarkan dan menyimak tentang peninggalan sejarah yang 
dibacakan guru, siswa dapat mengidentifikasi isi materi tersebut dengan benar 

 Setelah melakukan wawancara dengan narasumber tentang sejarah 

peninggalan yang ada di Indonesia, siswa dapat menjelaskan secara sederhana  

 Setelah mengamati gambar contoh peninggalan sejarah yang ada di Indonesia, 
siswa dapat menjelaskan tentang sejarah adanya candi seperti candi roro 

jonggrang 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Mengenal Peninggalan dan tokoh sejarah pada masa kerajaan hindu 

Memahami beberapa peninggalan sejarah yang bercorak agama hindu seperti 

Candi, Prasasti, Karya Sastra, Tokoh-tokoh pada masanya dan Kerajaan. 

2. Mengenal peninggalan dan tokoh pada masa kerajaan budha 



Memahami berbagai peninggalan sejarah bercorak agama budha seperti: 

 Candi 

 Prasasti 

 Karya Sastra 

 Tradisi 

3. Mengenal peninggalan dan tokoh pada masa kerajaan Islam 

Memahami berbagai peninggalan sejarah bercorak agama Islam seperti: 

 Kerajaan-kerajaaan islamyang ada di Indonesia 

 Tradisi 

 Karya Sastra 

 Bangunan Masjid 

F. METODE DAN MEDIA PEMBELAJARAN  

         1. Metode Pembelajaran  

 Metode pengamatan terdapat pada tahap pengumpulan data 

 Metode interview terdapat pada tahap pengumpulan data 

 Metode tanya jawab terdapat pada tahap pengumpulan data 

 Metode diskusi terdapat pada tahap menguji hipotesis.  

2. Media Pembelajaran  

 Lembar wawancara   

  LKS tentang Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

  Gambar contoh kegiatan yang dapat dilakukan bersama-sama dan 

kegiatan yang dilakukan sendiri.  

G. LANGKAH PEMBELAJARAN 

     1. Tahap orientasi  

 Guru mengkondisikan siswa agar siap melaksanakan proses 
pembelajaran dengan cara mengajak siswa untuk berdo’a bersama 

dan mengecek kehadiran siswa.  

  Guru merangsang dan mengajak siswa untuk berpikir memecahkan 
masalah dengan menanyakan materi peninggalan sejarah yang ada di 

Indonesia seperti candi 



 Guru menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan 
dapat dicapai oleh siswa. 

 Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada 

pertemuan kali ini dengan penerapan strategi pembelajaran inkuiri 

  Guru melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap 
pembelajaran 

 

      2. Tahap merumuskan masalah 

 Siswa dengan bimbingan guru mencari masalah-masalah yang 
berkaitan dengan peninggalan sejarah seperti candi, agama  

 Siswa menentukan pengertian sejarag peninggalan yang ada di 
indonesia sebagai masalah yang akan dipelajari saat ini.  

     3. Tahap menentukan hipotesis  

Guru mengajukan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan 

masalah yang sudah ditentukan oleh siswa 

Dari jawaban atas pertanyaan yang diajukan, siswa merumuskan 

berbagai perkiraan kemungkinan jawaban dari permasalahan yang dikaji.  

4. Tahap mengumpukan data  

 Siswa mendengarkan dan menyimak sejarah yang dibacakan oleh guru 

 Siswa bersama guru mengidentifikasi isi sejarah tersebut dengan 

melakukan tanya jawab 

 Siswa mencari bentuk kerjasama yang ada dalam sejarah tersebut 

 Siswa menerima lembar wawancara dan melakukan wawancara  

 Siswa mengamati dan memilih gambar-gambar yang berkaitan dengan 

rumusan masalah yang telah ditentukan (gambar candi, masjid, benda 

benda, gambar kegiatan yang dilakukan sendiri dan yang dilakukan 

bersama-sama) 

5. Tahap menguji hipotesis  

 Siswa menerima LKS yang berkaitan dengan sejarah serta peninggalan 

peninggalan kemudian mendiskusikannya bersama kelompok belajar 

masing-masing berdasarkan data atau informasi yang diperoleh pada 

tahap pengumpulan data dengan cara menganalisis dan 

menghubungkannya dengan hipotesi 

 Siswa menyampaikan hasil diskusi masing-masing kelompok secara 

bergantian 



  Siswa dalam forum diskusi kelas menguji hipotesis dengan logika dan 

mengembangkan hipotesis dengan implikasinya serta asumsi- asumsi 

yang mendasarinya. 

6. Tahap merumuskan kesimpulan  

 Guru menunjukkan pada siswa data mana yang relevan dengan sejarah 

 Siswa bersama guru menyusun pernyataan terbaik tentang pengertian 

sejarah sebagai jawaban atas masalah yang dibahas 

  Siswa diberi kesempatan unuk mananyakan hal-hal yang belum jelas 

dan mencatat hal penting dari materi pelajaran 

 Siswa melaksanakan evaluasi dan analisis hasil evauasi 

 Siswa bersama guru mengakhiri pelajaran dengan berdo’a bersama 

 

H. SUMBER BELAJAR 

- Alat Peraga :  Gambar candi borobudur, candi prambanan, masjid, dll 

- Sumber     :  Buku IPS kelas V  

            

I. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 

 1. Penilaian  

a. Penilaian proses 

Penilaian proses sesuai dengan format lembar observasi siswa pada penerapan 

strategi pembelajaran inkuiri. Format terlampir.  

b. Penilaian hasil 

Prosedur penilaian : Penilaian proses dan Penilaian hasil 

 Jenis tes : Tulis dan Lisan  

Bentuk tes : Objektif dan Subjektif 
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Lampiran 7 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

 

Sekolah                        : MI AL Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung  

Mata Pelajaran            : IPS  

Kelas/Semester           : V /  

Alokasi Waktu            : 1 x pertemuan (2x 35 menit) 

  

A. STANDAR KOMPETENSI 

Mengahargai peningalan dan sejaah yang ada di Indonesia 

 

B. KOMPETENSI DASAR  

Menceritakan tokoh-tokoh sejarah pada masa  hindu budha, dan islam di 

Indonesia 

 

C. INDIKATOR  

 Menjawab pertanyaan pertanyaan yang diberikan guru 

  Menjelaskan secara sederhana kenapa adanya candi 

 Menyusun daftar peninggalan sejarah yang bercorak hindu,budha, dan islam 
yang ada di Indonesia 

 Membandingkan tokoh-tokoh sejarah 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN  

 Setelah mendengarkan dan menyimak tentang peninggalan sejarah yang 
dibacakan guru, siswa dapat mengidentifikasi isi materi tersebut dengan benar 

 Setelah melakukan wawancara dengan narasumber tentang sejarah 
peninggalan yang ada di Indonesia, siswa dapat menjelaskan secara sederhana  

 Setelah mengamati gambar contoh peninggalan sejarah yang ada di Indonesia, 
siswa dapat menjelaskan tentang sejarah adanya candi seperti candi roro 

jonggrang 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Mengenal Peninggalan dan tokoh sejarah pada masa kerajaan hindu 

Memahami beberapa peninggalan sejarah yang bercorak agama hindu seperti 

Candi, Prasasti, Karya Sastra, Tokoh-tokoh pada masanya dan Kerajaan. 

2. Mengenal peninggalan dan tokoh pada masa kerajaan budha 



Memahami berbagai peninggalan sejarah bercorak agama budha seperti: 

 Candi 

 Prasasti 

 Karya Sastra 

 Tradisi 

3. Mengenal peninggalan dan tokoh pada masa kerajaan Islam 

Memahami berbagai peninggalan sejarah bercorak agama Islam seperti: 

 Kerajaan-kerajaaan islamyang ada di Indonesia 

 Tradisi 

 Karya Sastra 

 Bangunan Masjid 

F. METODE DAN MEDIA PEMBELAJARAN  

         1. Metode Pembelajaran  

 Metode pengamatan terdapat pada tahap pengumpulan data 

 Metode interview terdapat pada tahap pengumpulan data 

 Metode tanya jawab terdapat pada tahap pengumpulan data 

 Metode diskusi terdapat pada tahap menguji hipotesis.  

2. Media Pembelajaran  

 Lembar wawancara   

  LKS tentang Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

  Gambar contoh kegiatan yang dapat dilakukan bersama-sama dan 

kegiatan yang dilakukan sendiri.  

G. LANGKAH PEMBELAJARAN 

     1. Tahap orientasi  

 Guru mengkondisikan siswa agar siap melaksanakan proses 
pembelajaran dengan cara mengajak siswa untuk berdo’a bersama 

dan mengecek kehadiran siswa.  

  Guru merangsang dan mengajak siswa untuk berpikir memecahkan 
masalah dengan menanyakan materi peninggalan sejarah yang ada di 

Indonesia seperti candi 



 Guru menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan 
dapat dicapai oleh siswa. 

 Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada 

pertemuan kali ini dengan penerapan strategi pembelajaran inkuiri 

  Guru menjelaskan pentingnya kerjasama dengan tetangga untuk 
memotivasi belajar siswa. 

 

      2. Tahap merumuskan masalah 

 Siswa dengan bimbingan guru mencari masalah-masalah yang 
berkaitan dengan peninggalan sejarah seperti candi, agama  

 Siswa menentukan pengertian sejarag peninggalan yang ada di 
indonesia sebagai masalah yang akan dipelajari saat ini.  

     3. Tahap menentukan hipotesis  

Guru mengajukan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan 

masalah yang sudah ditentukan oleh sisw 

Dari jawaban atas pertanyaan yang diajukan, siswa merumuskan 

berbagai perkiraan kemungkinan jawaban dari permasalahan yang dikaji.  

4. Tahap mengumpukan data  

 Siswa mendengarkan dan menyimak sejarah yang dibacakan oleh guru 

 Siswa bersama guru mengidentifikasi isi sejarah tersebut dengan 

melakukan tanya jawab 

 Siswa mencari bentuk kerjasama yang ada dalam sejarah tersebut 

 Siswa menerima lembar wawancara dan melakukan wawancara  

 Siswa mengamati dan memilih gambar-gambar yang berkaitan dengan 

rumusan masalah yang telah ditentukan (gambar candi, masjid, benda 

benda, gambar kegiatan yang dilakukan sendiri dan yang dilakukan 

bersama-sama) 

5. Tahap menguji hipotesis  

 Siswa menerima LKS yang berkaitan dengan sejarah serta peninggalan 

peninggalan kemudian mendiskusikannya bersama kelompok belajar 

masing-masing berdasarkan data atau informasi yang diperoleh pada 

tahap pengumpulan data dengan cara menganalisis dan 

menghubungkannya dengan hipotesi 

 Siswa menyampaikan hasil diskusi masing-masing kelompok secara 

bergantian 



  Siswa dalam forum diskusi kelas menguji hipotesis dengan logika dan 

mengembangkan hipotesis dengan implikasinya serta asumsi- asumsi 

yang mendasarinya. 

6. Tahap merumuskan kesimpulan  

 Guru menunjukkan pada siswa data mana yang relevan dengan sejarah 

 Siswa bersama guru menyusun pernyataan terbaik tentang pengertian 

sejarah sebagai jawaban atas masalah yang dibahas 

  Siswa diberi kesempatan unuk mananyakan hal-hal yang belum jelas 

dan mencatat hal penting dari materi pelajaran 

 Siswa melaksanakan evaluasi dan analisis hasil evauasi 

 Siswa bersama guru mengakhiri pelajaran dengan berdo’a bersama 

H. SUMBER BELAJAR 

- Alat Peraga :  Gambar candi borobudur, candi prambanan, masjid, dll 

- Sumber     :  Buku IPS kelas V  

            

I. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 

 1. Penilaian  

a. Penilaian proses 

Penilaian proses sesuai dengan format lembar observasi siswa pada penerapan 

strategi pembelajaran inkuiri. Format terlampir.  

b. Penilaian hasil 

Prosedur penilaian : Penilaian proses dan Penilaian hasil 

 Jenis tes : Tulis dan Lisan  

Bentuk tes : Objektif dan Subjektif 
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Marlin Oktavia, S. Pd. I    YeniAnalia 

Nuptk. 5534.7586.5930.0082    NPM. 1211100141 
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Lampiran 8 

 

SOAL SIKLUS II 

NAMA    : 

KELAS   : 

Pilihlah jawaban yang paling tepat! 

1. Sultan Ali Mughayat Syah adalah raja pertama kerajaan... 

a. Samudra Pasai 

b. Aceh 

c. Demak 

d. Banten 

2. Siapakah sultan Pertama kerajaan demak adalah... 

a. Raden Fatah    c. Pati Unus 

b. Sultan Trenggono   .d. Sultan Hadiwijaya 

3. Pada masa Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya ketika diperintah 

oleh... 

a. Fatahillah                          c. Balaputra dewa 

b. Syakyakirti                       d. Dharmapala 

4. Sultan Hasanudin dikenal dengan sebutan... 

a. Ayam jantan dari Banten      

b. Ayam Jantan dari Timur 

c. Ayam  Jantan Muda 

d. Ayam Jantan  dari Barat 
 

5. Apakah arti dari Hayam Wuruk berarti... 

a. Ayam Jantan 

b. Ayam Jantan dari Barat 

c. Ayam Jantan Muda 

d. Ayam Jantan dari Timur 



6. Kerajaan Ternate mencapai kepada masa kejayaan saat atau di perintah diperintah 

oleh 

.... 

a. Sultan Hairun 

b. Sultan Baabullah 

c. Abu Hayat 

d. Sultan Hasanudin 

7. Siapakah salah satu anggota dari wali songo yang menyebarkan agama islam di 

wilayah cirebon adalah.. 

a. Sunan Kalijaga    c.  Sunan Giri 

b. Sunan  Drajat                d. Sunan Gunung jati 

8. Pendiri pertama kerajaan banten dan sekaligus menjadi raja pertama kerajaan 

Banten adalah... 

a. Sultan Hasanudin    c. Sultan Ageng Tirtayasa 

b. Syekh Maulana Yusuf    d. Abdul Mufakir 

9. Bernama patih siapakah yang terkenal dengan sumpah palapanya.. 

a. Gadjah Mada 

b. Sultan Adiwijoyo 

c. Sultan Danang Sutowijoyo 

d. Adipati Unus 

10. Siapakah nama asli dari Sunan Gresik ... 

     a. Maulana Malik Ibrahim 

     b.  Raden Rahmat 

     c.  Makdum ibrahim 

     d. Masih Munat 

  



Jawablah pertanyaan di Bawah ini dengan Benar! 

1. Apa sebutan lain untuk Adipati Unus? 

2. Tulislah 3 nama tokoh yang membawa kerajaan samudra pasai kepuncak 

keemasan! 

3. Tulislah 3 tokoh kerajaan Banten! Ceritakanlah mengenai apa dan siapa mereka! 

4. Pada masa raja siapakah wilayah kerajaan Aceh sampai ke Siak (Riau) dan apa 

penyebabnya sampai bisa ke siak? 

5. Mengapa Sultan Hasanudin Memerangi Penjajah dan berikan alasan yang sangat 

kuat?  



Lampiran 9 

LEMBAR OBSERVASI SISWA 
 

Sekolah         : MI AL Khairyah Kaliawi  

Mata Pelajaran       :  IPS 

Kelas / Semester    : I/ II  

Hari, Tanggal         : 

 

anda! 

NO Aspek Yang Diamati     Keterangan               Deskripsi 

  Ya Tidak  

1.  Siswa menemukan berbagai 

masalah yang akan dikaji 

sesuai dengan topik.  

 

   Belum ada siswa yang 

menyampaikan masalah berkaitan 

dengan topik yang dikaji.  

2.  Siswa menemukan beberapa 

alternatif jawaban atas 

masalah yang akan dikaji  

   Melalui tanya jawab dengan guru, 

siswa menemukan beberapa 

alternatif jawaban atas masalah yang 

akan dikaji.  

3.  Siswa merumuskan hipotesis     Dari beberapa alternatif jawaban 

yang dikemukakan, siswa 

merumuskan hipotesisnya  

4.  Siswa mendengarkan 

dongeng yang dibacakan 

guru dan 

mendemonstrasikan 

percakapan yang sesuai 

dengan masalah yang di kaji 

   Siswa dengan seksama 

mendengarkan dongeng yang 

diceritakan oleh guru.  

5.  Siswa mempraktekkan salah 

satu bentuk kerjasama di 

kelas  

   4 siswa mempraktekkan kegiatan 

yang dilakukan sendiri dan bersama 

teman.  

6.  Siswa aktif mencari data     Sebagian besar siswa aktif dalam 

mencari data yang sesuai dengan 

masalah yang dikaji.  

7.  Siswa kreatif dalam mencari 

data dari sumber lain.  

   Belum ada siswa yang berinisiatif 

sendiri dalam mencari data dari 

sumber lain.  

8.  Siswa aktif dalam diskusi 

kelompok.  
   Sebagian besar siswa aktif dalam 

proses diskusi. Hanya ada 5 siswa 

yang belum mau berdiskusi.  



9.  Siswa mengajukan 

pertanyaan sesuai dengan 

masalah yang dikaji.  

   Tidak ada siswa yang mengajukan 

pertanyaan terkait dengan masalah 

yang sedang dikaji.  

10.  Siswa menghargai pendapat 

teman.  
   Saat siswa dalam kelompok maupun 

saat kelompok lain menyampaikan 

pendapatnya, siswa lain 

mendengarkan dengan seksama dan 

menampung pendapat tersebut.  

11.  Siswa menganalisis data 

secara sederhana.  
   Dalam forum diskusi kelas, siswa 

menganalisis secara sederhana hasil 

diskusi kelompok.  

12.  Siswa menemukan konsep 

materi yang dikaji dengan 

bimbingan guru.  

   Melalui tanya jawab dengan guru, 

siswa menemukan konsep materi 

yang dikaji  

13.  Siswa dengan bimbingan 

guru menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari.  

   Dengan bimbingan guru, siswa 

menyimpulkan materi yang telah 

dikaji  

 

 

Wali Kelas         Observer 

 

 

Marlin Oktavia, S.Pd,I      Yeni Analia 

5534758659300082       1211100141 



Lampiran 10 

LEMBAR OBSERVASI GURU 

 

Sekolah                      : MI AL Khairiyah Kaliawi  

Mata Pelajaran           : IPS  

Kelas / Semester        : V/ I 

Hari, Tanggal             :  

     anda! 

NO     Aspek yang diamat        Keterangan         Deskripsi 

   Ya    Tidak 

1

1 

 Tahap Orientasi    

 a. Mengkondisikan siswa 

agar siap belajar  

 

   Guru menanyakan kesiapan 

siswa untuk belajar hari ini dan 

meminta siswa berkumpul 

dengan regu belajar masing-

masing serta menyiapkan buku 

dan alat tulis  
 

 b. Merangsang dan 

mengajak siswa berpikir 

dengan menanyakan 

materi sebelumnya.  

   Guru bertanya tentang materi 

sebelumnya  

 c. Menjelaskan topik, 

tujuan, dan hasil belajar 

yang diharapkan dapat 

dicapai oleh siswa.  

   Guru menyampaikan bahwa hari 

ini akan belajar tentang kerja 

sama dan siswa diharapkan 

dapat menjelaskan maksud dari 

benda bersejarah yang ada di 

Indonesia  

 d. Menjelaskan langkah-

langkah penerapan 

strategi pembelajaran 

inkuiri di kelas  

   Guru menyampaikan bahwa 

siswa harus belajar merumuskan 

masalah dan hipotesisnya, aktif 

dan kreatif dalam 

mengumpulkan data yang dapat 

digunakan menguji hipotesis 

tersebut kemudian menarik 

kesimpulannya.  

 e. Menjelaskan 

pentingnya kerjasama  
   Guru menanyakan segala yang 

digunakan siswa itu siapa yang 

membuat. Ternyata manusia 

selalu membutuhkan orang lain 

dalam berbagai hal, maka perlu 

ada kerja sama yang baik.  



 Tahap Merumuskan 

Masalah 

   

 a. Menyampakan topik 

yang akan di pelajari 
   Guru menyampaikan topik  

 b. Menyerahkan kepada 

siswa untuk merumuskan 

masalah sesuai dengan 

topik.  

   Guru meminta siswa mencari 

beberapa masalah dengan kerja 

sama tetapi siswa terlihat 

bingung dan belum ada yang 

menyampaikan pendapatnya  

 Tahap Menentukan 

Hipotesis 
   

 a. Mengajukan berbagai 

pertanyaan yang dapat 

mendorong siswa untuk 

dapat merumuskan 

jawaban sementara dari 

permasalahan yang 

dikaji.  

   Guru mengajukan beberapa 

pertanyaan terkait dengan 

pennggalan sejarah yang ada di 

Indonesia.  

d. Mengumpulkan Data    

 a. Membacakan sebuah 

cerita dan memberi 

kesempatan pada siswa 

mendemonstrasikan 

percakapan yang sesuai 

dengan masalah yang 

dikaji.  

   Guru tidak melakukan 

 b. Memberi kesempatan 

siswa untuk 

mengidentifikasi isi yang 

ada dalam cerita dan 

percakapan tersebut.  

   Guru mengajukan 5 pertanyaan 

untuk mengidentifikasi isi cerita 

yang telah dibacakan.  

 c.  Menyiapkan panduan 

wawancara tentang 

kerjasama di lingkungan 

tetangga dan 

membagikannya kepada 

siswa.  

   Panduan wawancara sudah 

dipersiapkan sebelumnya dan 

dibagikan pada setiap kelompok 

(6 kelompok regu belajar  

 d.  Memberi kesempatan 

siswa untuk 

mempraktekkan salah 

satu bentuk kerjasama di 

kelas.  

   Guru meminta 4 siswa untuk 

mempraktekkan kegiatan yang 

dilakukan sendiridan yang 

dilakukan bersama teman  

 e. Menunjukkan berbagai 

macam gambar yang 

sesuai dengan topik.  

   Guru menunjukkan 

gambarbentuk-bentuk candi  



 f.  Memberikan kebebasan 

siswa untuk berinisiatif 

dan bertindak dalam 

mengumpulkan data.  

   Guru mempersilahkan siswa 

untuk mencari data dari sumber 

lain, akan tetapi belum ada siswa 

yang berinisiatif untuk mencari 

sumber data lainya 

 g. Membimbing siswa 

dalam proses diskusi.  
   Guru membimbing siswa dalam 

berdiskusi agar siswa berdiskusi 

kelompok dengan baik, akan 

tetapi masih ada 5 anak dari 

kelompok yang berbeda yang 

berjalan-jalan dan berbicara di 

luar masalah yang didiskusikan  

 h. Mengarahkan siswa 

untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir 

kritis dalam diskusi.  

   Guru belum maksimal dalam 

mengarahkan siswanya 

mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis  

 i. Mengajukan berbagai 

pertanyaan yang dapat 

mendorong siswa berpikir 

untuk  

   Guru mengajukan beberapa 

pertanyaan untuk mendorong 

siswa mencari informasi/data 

yang diperlukan  

e. Menguji Hipotesis    

 a. Memberi kesempatan 

siswa untuk menganalisis 

data secara sederhana.  

   Guru meminta setiap kelompok 

menyampaikan hasil diskusinya 

untuk kemudian didiskusikan 

dalam forum kelas.  

 b. Membimbing siswa 

menemukan konsep 

materi yang dikaji  

   Guru membimbing siswa 

menemukan konsep materi yang 

dikaji dengan tanya jawab dalam 

forum diskusi kelas sesuai hasil 

diskusi siswa  

f. Merumuskan Masalah    

 a. Mampu menunjukkan 

pada siswa data yang 

relevan (pemantapan 

konsep).  

   Guru menunjukkan data yang 

relevan tentang tetangga dan 

kerja sama sebagai pemantapan 

konsep pada siswa  

 b.  Membimbing siswa 

merumuskan kesimpulan  
   Guru membimbing siswa 

menyimpulkan materi yang 

dikaji melalui tanya jawab  
 

Observer 

 

Yeni Analia 

121110011 



Lampiran 11 

LEMBAR OBSERVASI SISWA 
 

Sekolah         : MI AL Khairyah Kaliawi  

Mata Pelajaran       : IPS 

Kelas / Semester    : I/ II  

Hari, Tanggal         : 

 

anda! 

NO Aspek Yang Diamati           

Keterangan 

Deskripsi 

Ya Tidak 

1 Siswa menemukan berbagai 

masalah yang akan dikaji sesuai 

dengan topik.  
 

   Sudah ada beberapa siswa yang 

menyampaikan pendapatnya.  

2 Siswa menemukan beberapa 

alternatif jawaban atas masalah 

yang akan dikaji  

   Sebagian besar siswa sudah mau 

menyampaikan pendapatnya 

terkait dengan jawaban 

sementara atas masalah yang 

dikaji  

3 Siswa merumuskan hipotesis     Siswa menentukan hipotesis dari 

masalah yang akan dikaji  

4 Siswa aktif mencari data.     Sebagian besar siswa sudah aktif 

mencari data yang sesuai dengan 

masalah yang dikaji.  

5 Siswa kreatif dalam mencari 

data dari sumber lain  

   Siswa belum berinisiatif sendiri 

untuk mencari data dari sumber 

lain.  

6 Siswa aktif dalam diskusi 

kelompok.  
   Sebagian besar siswa aktif 

dalam proses diskusi kelompok 

dan diskusi kelas.  

7 Siswa mengajukan pertanyaan 

sesuai dengan masalah yang 

dikaji.  

   Beberapa siswa mengajukan 

pertanyaan yang sesuai dengan 

masalah yang dikaji.  

8 Siswa menghargai pendapat 

teman.  
   Siswa mendengarkan dengan 

seksama pendapat teman dan 

menampungnya  

9 Siswa menganalisis data secara 

sederhana  
   Siswa menganalisis data secara 

sederhana dalam proses diskusi  

10 Siswa menemukan konsep 

materi yang dikaji dengan 

bimbingan guru  

   Dengan bimbingan guru, siswa 

menemukan konsep materi yang 

dikaji.  



11 Siswa dengan bimbingan guru 

menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari.  

   Dengam bimbingan guru, siswa 

menyimpulkan dan makna 

sejarah dan benda peninggalan 

sejarah  

      

Wali Kelas         Observer 

 

 

Marlin Oktavia, S.Pd,I      Yeni Analia 

5534758659300082       1211100141 

 



Lampiran 12 

LEMBAR OBSERVASI GURU 

 

Sekolah                      : MI AL Khairiyah Kaliawi  

Mata Pelajaran           : IPS  

Kelas / Semester        : V/ I 

Hari, Tanggal             :  

     anda! 

NO Aspek Yang  Diamati Kerterangan Deskripsi 

 Ya Tidak   

1. Tahap Orientasi    

 a. Mengkondisikan siswa 

agar siap belajar.  
 

   Guru menanyakan kesiapan siswa 

untuk belajar hari ini. Tanpa diminta, 

siswa sudah berkumpul dengan regu 

belajarnya serta menyiapkan buku dan 

alat tulisnya di atas meja.  

 b. Merangsang dan mengajak 

siswa berpikir dengan 

menanyakan materi 

sebelumnya  

   Guru bertanya kepada siswa apakah 

sudah mengetahui tentang sejarah yang 

sudah diajarkan 

 c. Menjelaskan topik, tujuan, 

dan hasil belajar yang 

diharapkan dapat dicapai 

oleh siswa.  

   Iya guru menjelaskan 

 d. Menjelaskan langkah- 

langkah penerapan strategi 

pembelajaran inkuiri di 

kelas  

   Guru menyampaikan bahwa siswa 

harus bisa merumuskan masalah dan 

hipotesisnya, aktif dan kreatif 

mengumpulkan data untuk menguji 

hipotesis, kemudian menyimpulkan 

materinya.  

 e. Menjelaskan pentingnya 

kerjasama.  
   Guru menjelaskan pentingnya kerja 

sama setelah bertanya apakah kita perlu 

bekerja sama dengan orang lain  

2. Tahap Merumuskan 

Masalah 

   

 a. Menyampaikan topik yang 

akan dipelajari  
   Ya guru menyampaikan 

 b. Menyerahkan kepada siswa 

untuk merumuskan 

masalah sesuai dengan 

topik  

   Guru meminta siswa menyampaikan 

masalah-masalah yang berkaitan 

dengan peninggalan sejarah yang ada di 

indonesia  

 

 



3 Tahap Menentukan 

Hipotesis  

   

 a. Mengajukan berbagai 

pertanyaan yang dapat 

mendorong siswa untuk 

dapat merumuskan 

jawaban sementara dari 

permasalahan yang dikaji.  

   Guru mengajukan beberapa pertanyaan 

yang mendorong siswa merumuskan 

jawaban sementara atas permasalahan 

yang akan dikaji.  

4. Mengumpulkan Data    

 a. Menyiapkan panduan 

wawancara tentang 

kerjasama di lingkungan 

tetangga dan 

membagikannya kepada 

siswa.  

   Guru sudah menyiapkan panduan 

wawancara dan membagikannya pada 

setiap kelompok  

 b. Memberi kesempatan siswa 

untuk mempraktekkan 

salah satu bentuk 

kerjasama di kelas.  

   

 c. Mengajukan berbagai 

pertanyaan yang dapat 

mendorong siswa berpikir 

untuk mencari informasi 

yang dibutuhkan.  

   Guru mengajukan beberapa pertanyaan 

untuk mendorong siswa mencari 

informasi yang dibutuhkan  

5 Menguji Hpotesis    

 a. Memberi kesempatan siswa 

untuk menganalisis data 

secara sederhana  

   Guru memberi kesempatan siswa 

menganalisis data secara sederhana 

dalam forum diskusi kelas untuk 

membahas hasil diskusi kelompok  

 b. Membimbing siswa 

menemukan konsep materi 

yang dikaji.  

   Melalui tanya jawab dalam forum 

diskusi kelas, guru membimbing siswa 

menemukan konsep materi yang dikaji  

6. Merumuskan 

Kesimpulan 

   

 a. Mampu menunjukkan pada 

siswa data yang relevan 

(pemantapan konsep).  

   Guru menunjukkan data yang relevan  

 b. Membimbing siswa 

merumuskan kesimpulan.  
   Melalui tanya jawab, guru 

membimbing siswa menyimpulkan 

materi yang telah dikaji.  

Observer 

 

Yeni Analia 

121110011 



FOTO-FOTO KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

 

Tahap Orientasi  

Guru menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar berkaitan dengan materi 

 

 



Tahap Menentukan Masalah dan Merumuskan Hipotesis yang 

berkaitan dengan materi pembelajaran 

 

 

 

 

 

 



 Tahap pengumpulan data dan pembagian kelompok 

 

 

 

 
 

  

 



Guru membimbing siswa dalam proses diskusi 
 

 
 

 



 Tahap menguji hipotesis  

 Siswa berdiskusi kelompok 

 

 

 
 

 
 

Tahap merumuskan kesimpulan guru membiming siswa menyampaikan materi 
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