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ABSTRAK 

Pembelajaran IPA berdasarkan observasi penulis di SDN 026 Sukajadi, 
dalam pembelajaran IPA di kelas V SD khususnya pada materi pembelajaran gaya 

magnet, pembelajarannya hanya dengan penyampaian teori-teori tentang magnet, 
padahal seharusnya pembelajaran gaya magnet dapat dilaksanakan dengan 

menyenangkan karena magnet sering digunakan siswa dalam kehidupannya. 
Selain itu, dalam pembelajaran gaya magnet guru belum terlihat menggunakan 
pembelajaran inkuiri seperti belum sempurnanya tahap orientasi dan tidak 

terlihatnya tahap perumusan masalah dimana siswa langsung dituntun pada apa 
yang akan dipelajarinya tanpa memotivasi siswa untuk mencari tahu tentang apa 

yang ingin dipelajarinya. Pembelajaran IPA  pada hakikatnya bukan hanya 
pembelajaran yang menekankan pada kemampuan siswa untuk menghafal teori-
teori tapi sesungguhnya merupakan pembelajaran yang menuntun dan 

mengarahkan siswa pada kemampuan siswa agar dapat mengembangan 
kemampuan berfikir secara sistematis, logis dan kritis dalam mengambil 

keputusan atau memecahkan masalah yang muncul dalam pembelajaran IPA. 
Berdasarkan gambaran hasil peningkatan pembelajaran IPA dengan 

menggunakan pendekatan inkuiri di kelas V SDN 026 Sukajadi, dapat disimpulkan 

bahwa peningkatan pembelajaran IPA dapat dilakukan dengan menyelenggarakan 
pembelajaran IPA dengan menggunakan pendekatan inkuiri.  

 
Kata Kunci : pembelajaran IPA, pendekatan inkuiri 
 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran IPA bukan sekadar cara bekerja, melihat, dan cara berpikir, 

melainkan “science as a way of knowing” artinya, IPA sebagai proses juga dapat 
meliputi kecenderungan sikap/tindakan, keingintahuan, kebiasaan berpikir, dan 
seperangkat prosedur. Sementara nilai-nilai (values) IPA berhubungan dengan 

tanggung jawab moral, nilai-nilai sosial, manfaat IPA untuk IPA dan kehidupan 
manusia, serta sikap dan tindakan (misalnya keingintahuan, kejujuran, ketelitian, 

ketekunan, hati-hati, toleran, hemat, dan pengambilan keputusan).  
Salah satu upaya untuk menyempurnakan pembelajaran agar siswa dapat 

mengalami seluruh tahapan pembelajaran tersebut serta dapat  membentuk siswa 

yang aktif dan kreatif dalam pembelajaran adalah dengan menerapkan berbagai 
pendekatan dalam setiap pembelajaran. Terdapat beberapa pendekatan yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran IPA, salah satunya adalah pendekatan inkuiri.  
Pembelajaran dengan penemuan (inkuiri) dapat mendorong siswa untuk 

belajar sebagian besar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-

konsep dan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri. Pendekatan inkuiri dalam 
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pelaksanaannya menekankan kepada aktifitas siswa secara maksimal untuk 
mencari dan menemukan, artinya pendekatan inkuiri menempatkan siswa sebagai 
subjek pembelajaran.  

Tujuan dari pendekatan inkuiri adalah pengembangan kemampuan berfikir 
secara sistematis, logis dan kritis atau mengembangkan kemampuan intelektual 

sebagai bagian dari proses mental. Selain itu, siswa juga dilatih dan dituntut untuk 
dapat menemukan sendiri konsep-konsep pembelajaran dan menguasai materinya 
sehingga dapat menjadikan suatu pembelajaran yang bermakna bagi siswa.  

Berbeda halnya dengan harapan di atas, pembelajaran IPA  yang 
diselenggarakan oleh guru sekarang hanya menekankan pada kemampuan siswa 

untuk menghafal teori- teori tanpa pengembangan kemampuan siswa agar dapat 
mengambil keputusan atau memecahkan masalah yang muncul dalam 
pembelajaran IPA. 

Selain itu guru juga cenderung menempatkan siswa sebagai objek dalam 
pembelajaran sehingga menyebabkan siswa tidak dapat mengembangkan 

kemampuan untuk berpikir kritis, kreatif, inovatif dan sistematis, karena strategi 
pembelajaran berpikir tidak digunakan secara optimal dalam proses pembelajaran 
di dalam kelas.  Siswa hanya diajarkan bagaimana menghafal teori dalam konsep 

IPA dan tidak diajarkan bagaimana siswa memahami konsep IPA dalam kaitannya 
dengan kehidupan sehari-hari agar mereka memiliki kemampuan memecahkan 

masalah hidup, berpikir kreatif, kritis, inovatif dan sistematis.  
Kenyataan di lapangan berdasarkan observasi penulis di SDN 026 Sukajadi, 

dalam pembelajaran IPA di kelas V SD khususnya pada materi pembelajaran gaya 

magnet, pembelajarannya hanya dengan penyampaian teori-teori tentang magnet, 
padahal seharusnya pembelajaran gaya magnet dapat dilaksanakan dengan 

menyenangkan karena magnet sering digunakan siswa dalam kehidupannya.  
Selain itu, dalam pembelajaran gaya magnet guru belum terlihat 

menggunakan pembelajaran inkuiri seperti belum sempurnanya tahap orientasi dan 

tidak terlihatnya tahap perumusan masalah dimana siswa langsung dituntun pada 
apa yang akan dipelajarinya tanpa memotivasi siswa untuk mencari tahu tentang 

apa yang ingin dipelajarinya. Oleh karena itu pencapaian hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran IPA khususnya materi gaya magnet masih banyak berupa teori 
tentang gaya magnet tapi penanaman konsepnya masih kurang dari yang 

diharapkan. 
Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk memberikan sedikit 

solusi agar pembelajaran IPA khususnya pada pembelajaran gaya magnet di SD 
lebih ditingkatkan sehingga dapat membentuk siswa yang dapat berpikir kritis, 
kreatif dan inovatif. Untuk itu penulis memberi judul penelitian ini dengan 

“Peningkatan Pembelajaran IPA Melalui Pendekatan Inkuiri Di Kelas V SD 
Negeri 026 Sukajadi”. 

 

Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang dikemukakan di atas, rumusan masalah 

dalam penelitian adalah “Bagaimana meningkatkan pembelajaran IPA melalui 
pendekatan inkuiri di kelas V SDN 026 Sukajadi?”.  
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Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah untuk 
mendeskripsikan tentang cara meningkatkan pembelajaran IPA melalui 

pendekatan inkuiri di kelas V SD Negeri 026 Sukajadi. 
 

Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian tindakan kelas yang penulis 
lakukan adalah: 

1. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam pembelajaran IPA yang 
menunjang kepada peningkatan proses pembelajaran IPA  siswa di kelas V SD. 

2. Memberikan informasi kepada guru SD tentang pentingnya pendekatan inkuiri 
sebagai salah satu panduan dalam menjalankan proses pembelajaran yang 
menyangkut dengan upaya membimbing siswa agar terampil dalam 

pembelajaran IPA. 
3. Menambah pengalaman bagi siswa dalam menemukan sendiri tentang konsep 

gaya magnet sesuai dengan tuntutan pendekatan inkuiri.  
 
KAJIAN TEORITIS 

Hakikat Pembelajaran IPA 

Kegiatan pembelajaran IPA mencakup pengembangan kemampuan dalam 

mengajukan pertanyaan, mencari jawaban, memahami jawaban, menyempurnakan 
jawaban tentang ’’apa”, ”mengapa” dan ”bagaimana” tentang gejala alam dan 
karakteristik alam sekitar dengan cara-cara sistematis yang akan diterapkan dalam 

lingkungan dan teknologi. Menurut Muslichach (2006:22) mengemukakan bahwa:  
Pembelajaran IPA sebaiknya menciptakan suatu kondisi agar siswa selalu 

aktif untuk ingin tahu sehingga pembelajaran merupakan kegiatan investigasi 
terhadap permasalahan alam sekitar. Dengan demikian dalam pembelajaran IPA 
siswa dibimbing untuk berfikir secara induktif dan deduktif. Dari kegiatan 

berproses IPA tersebut diharapkan beberapa sikap ilmiah dapat terbentuk dalam 
diri siswa. 

Mengingat IPA merupakan pengetahuan mengenal alam beserta isinya maka 
hendaknya guru dalam pembelajaran IPA tidak hanya berorientasi pada buku-buku 
atau cerita-cerita tentang IPA tapi pembelajaran IPA harus dapat mengarahkan 

siswa melakukan berbagai hal yang mendorongnya untuk mengamati, 
meramalkan, menafsirkan, menggolongkan dan menerapkannya. Untuk mencapai 

tujuan di atas guru harus mempunyai atau menggunakan pendekatan-pendekatan 
dalam menyelenggarakan pembelajaran pada siswa, sehingga siswa tidak merasa 
bosan dalam mengikuti pembelajaran.  

Pendekatan inkuiri merupakan pendekatan pembelajaran yang menempatkan 
siswa sebagai subjek belajar. Melalui pendekatan inkuiri siswa dilatih untuk 

memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. 
Selanjutnya Wina (2007: 196) menyatakan: “pendekatan inkuiri adalah rangkaian 
kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan 

analistis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang 
dipertanyakan”.  
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Setiap pendekatan mempunyai tujuan yang akan dicapai melalui 
pembelajaran, begitu juga dengan pendekatan inkuiri. Muslichach (2006:52) 
mengatakan bahwa tujuan utama pendekatan inkuiri adalah “untuk membentuk 

proses mental siswa sehingga dapat menemukan konsep atau prinsip, sehingga 
dalam menyusun rancangan percobaan dilakukan atas kemauannya sendiri”.  

Pendekatan inkuiri dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi beberapa 
syarat. Dalam massofa (2008:2) menyebutkan bahwa sebaiknya guru dalam 
pembelajaran dengan menggunakan pendekatan inkuiri adalah: 1) guru mampu 

menstimulasi (memberi rangsangan dan menentang pembelajar untuk berpikir), 2) 
guru mampu memberi dukungan untuk inkuiri, 3) guru mampu memberikan 

fleksibilitas (kesempatan, keluwesan dan kebersamaan) untuk berpendapat, 
berinisiatif atau berprakarsa) dan bertindak, 4) guru mampu mendiagnosis 
kesulitan-kesulitan dalam pembelajaran dan membantu siswa  mengatas inya 

permasalahan yang dihadapinya, 5) guru mampu mengidentifikasi dan 
menggunakan kemampuan mengajar serta waktu mengajar dengan sebaik-baiknya. 

Beberapa ahli mengemukakan beberapa langkah pendekatan inkuiri dalam 
pembelajaran. Wina (2007:201) mengemukakan bahwa penerapan pendekatan 
inkuiri dalam pembelajaran, dapat diterapkan dengan langkah- langkah sebagai 

berikut: 
a. Orientasi, merupakan langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran 

yang responsif. Pada langkah ini guru mengkondisikan agar siswa siap 
melaksanakan pembelajaran. 

b. Merumuskan masalah, merupakan langkah untuk membawa siswa pada suatu 

permasalahan yang harus dipecahkannya.  
c. Merumuskan hipotesis, salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk 

mengembangkan kemampuan menebak (berhipotesis) pada setiap siswa adalah 
dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk 
dapat merumuskan jawaban sementara atau dapat merumuskan berbagai 

kemungkinan jawaban dari suatu permasalahan yang dikaji.  
d. Mengumpulkan data, merupakan aktifitas menjaring informasi yang dibutuhkan 

untuk menguji hipotesis yang diajukan. Tugas dan peranan guru dalam tahapan 
ini adalah mengajukan pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk mencari 
informasi yang dibutuhkan.  

e.  Menguji hipotesis, merupakan proses menentukan jawaban yang dianggap 
diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan 

pengumpulan data. 
f. Merumuskan kesimpulan, merupakan proses mendeskripsikan temuan-temuan 

yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Agar mencapai 

kesimpulan yang akurat sebaiknya guru mampu menunjukkan kepada siswa 
data mana yang relevan. 

Pendekatan inkuiri dapat membuat siswa lebih mengenal IPA secara 
mendalam karena dengan pendekatan inkuiri siswa tidak hanya menerima apa 
yang diberikan guru tetapi mereka berusaha untuk menemukan sendiri jawaban 

dari suatu masalah yang dikemukakan. Dengan demikian penulis beranggapan 
bahwa dengan menggunakan pendekatan inkuiri dapat meningkatkan hasil belajar 

IPA.  
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METODE PENELITIAN 

Waktu, Tempat dan Subjek Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dengan mengambil lokasi 

penelitian di SD Negeri 026 Sukajadi Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai.  
Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD 026 Sukajadi yang 
jumlah siswanya 32 orang. Penelitian ini dilaksanakan pada semester II Tahun 

pelajaran 2016/2017. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK). PTK adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh guru di 

kelasnya sendiri dengan jalan merancang, melaksanakan, dan merefleksikan 
tindakan secara kolaboratif dan partisipatif dengan tujuan untuk memperbaiki 
kinerjanya sebagai guru sehingga hasil pembelajaran siswa dapat meningkat 

(Rustam, 2004:1). 
 

Teknik Pengumpulan Data 

Data penelitian ini berupa hasil pengamatan, catatan lapangan dan 
dokumentasi dari setiap tindakan perbaikan dalam pembelajaran IPA dengan 

pendekatan inkuiri pada siswa kelas V SD Negeri 026 Sukajadi. Data ini tentang 
hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan hasil pembelajaran.  

 
Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan model 

analisis data kualitatif yaitu analisis data yang dimulai dengan menelaah sejak 
pengumpulan data sampai seluruh data terkumpul. Data tersebut direduksi 

berdasarkan masalah yang diteliti, diikuti penyajian data dan terakhir penyimpulan 
data atau verifikasi. Tahap analisis yang demikian dilakukan berulang-ulang begitu 
data selesai dikumpulkan pada setiap tahap pengumpulan data dalam setiap 

tindakan.  
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Siklus I 

Pelaksanaan pembelajaran IPA dengan menggunakan Pendekatan Inkuiri di 
kelas V SD Negeri 026 Sukajadi dilaksanakan dalam dua kali pertemuan. Sesuai 

perencanaan siklus I ini berlangsung dua kali pertemuan, pertemuan perta ma 
membahas mengenai benda-benda yang bersifat magnet, pengertian magnet dan 
mendemonstrasikan dua sifat magnet yang dilakukan dengan dua bentuk 

percobaan. 
1) Pelaksanaan Kegiatan pada Tahap Orientasi 

Tahap ini terlihat guru mempersiapkan semua alat dan sumber pembelajaran 
serta mempersiapkan situasi dan kondisi kelas untuk mengikuti proses 
pembelajaran. Kemudian guru membuka pelajaran dengan menyampaikan tujuan 

pembelajaran, yang mana tujuan pembelajaran yang dibacakan guru adalah 
mengidentifikasi sifat-sifat magnet dan siswa mendengarkan tujuan pembelajaran 

dengan baik. Lalu guru membagi siswa dalam beberapa kelompok dan membagi 
alat dan bahan untuk melakukan percobaan.  
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2) Pelaksanaan Kegiatan pada Tahap Merumuskan Masalah 

Kegiatan pada tahap ini diawali dengan tanya jawab tentang magnet, siswa 
menjelaskan pengertian magnet dan  apa saja bentuk-bentuk magnet. Siswa 

menjawab magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda lain yang terbuat 
dari besi. Setelah siswa paham dengan konsep tentang magnet, guru menjelaskan 

itulah yang dikatakan dengan magnet. Kemudian guru menimbulkan rasa ingin 
tahu siswa melalui percobaan sederhana yaitu guru meletakkan serbuk besi di atas 
kertas HVS dan meletakkan magnet di bawah kertas HVS lalu menggerakkannya.  

Kemudian melakukan tanya jawab dengan siswa tentang percobaan yang 
dilakukan. Dari kegiatan itu diajukan rumusan masalah yang dapat menuntun 

siswa menemukan jawaban dari percobaan tersebut yaitu kenapa magnet dapat 
menggerakkan serbuk besi yang terdapat di atas kertas HVS?. Pertanyaan ini 
dicatat sebagai rumusan masalah yang akan dijawab oleh siswa.  

3) Pelaksanaan Kegiatan pada Tahap Merumuskan Dugaan Sementara 

(Hipotesis) 

Tahap merumuskan hipotesis ini dimulai dengan menanyakan hal-hal ringan 
yang berkaitan dengan percobaan sederhana yang telah dilihatnya. Guru kemudian 
mengemukakan kembali rumusan masalah dan menuntun siswa agar dapat 

mengemukakan jawaban dari rumusan masalah yang diajukan yaitu kenapa 
magnet dapat menggerakkan serbuk besi yang terdapat di atas kertas HVS?. Siswa 

menjawab secara serentak ada yang menjawab karena kertasnya tipis, karena 
serbuk besinya sedikit. Nah anak-anak ibu kalau kertas HVS kita ganti dengan 
triplek sebagai penghalang antara magnet dan serbuk besi “Apa yang terjadi?”. 

Anak-anak menjawab serbuk besinya tidak bergerak buk, jawab siswa. Baiklah, 
untuk mencari bukti dari jawaban anak ibu mari kita lakukan penelitian apakah 

benar kalau serbuk besi tidak akan bergerak jika penghalangnya diganti dengan 
triplek?  
4) Pelaksanaan Kegiatan pada Tahap Mengumpulkan Data untuk 

Membuktikan Hipotesis 

Pada tahap ini kegiatan dilakukan dengan melakukan percobaan untuk 

mendemonstrasikan sifat-sifat magnet yang sebenarnya. Percobaan I dan II yang 
dilakukan yaitu untuk membuktikan bahwa magnet dapat menarik benda-benda 
tertentu dan untuk menunjukkan kekuatan gaya tarik magnet dalam menembus 

penghalang tertentu. Nah anak ibu sekarang kita akan melakukan percobaan 
tentang magnet dapat menarik benda-benda tertentu dan kekuatan gaya tarik 

magnet dalam menembus penghalang tertentu. Namun terlebih dahulu kita akan 
melakukan percobaan tentang magnet dapat menarik benda-benda tertentu.  

 

5) Tahap Merumuskan Kesimpulan 

Setelah siswa melakukan percobaan siswa diminta berdiskusi kelompok 

untuk melengkapi tabel hasil pengamatan dan membuat kesimpulan yang ada 
dalam LKS. Kegiatan selanjutnya adalah melaporkan hasil percobaan dan d iskusi 
kelompok ke depan kelas dan kelompok yang lain diminta untuk menanggapi hasil 

percobaan kelompok yang di depan kelas. Kegiatan penutup dari pertemuan 
pertama ini adalah tanya jawab tentang pembelajaran gaya magnet yang telah 

dilakukan, menyimpulkan pembelajaran dan penilaian. Penilaian yang 
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dilaksanakan yaitu penilaian proses yang dilakukan selama pembelajaran, namun 
masih berkelanjutan pada pertemuan kedua.  

Pengamatan pada saat tindakan berlangsung dalam pembelajaran IPA 

dengan menggunakan pendekatan inkuiri dilakukan bersamaan dengan 
pelaksanaan tindakan. Hal ini dilakukan secara intensif, objektif dan sistematis. 

Pengamatan dilakukan pada waktu pelaksanaan tindakkan pembelajaran gaya 
magnet oleh observer. Keseluruhan bentuk pengamatan didokumentasikan dalam 
bentuk lembar pengamatan/observasi.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh pengamat terhadap 
aktivitas peneliti dalam kegiatan pembelajaran siklus I, jumlah skor yang diperoleh 

22 dari skor maksimal 28 dengan demikian persentase skor rata-rata guru adalah 
78%. Hal ini menunjukkan bahwa taraf keberhasilan aktifitas guru selama kegiatan 
pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan termasuk dalam kategori cukup.  

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan terhadap aktivitas siswa 
dalam kegiatan pembelajaran dapat dipaparkan sebagai berikut: jumlah yang 

diperoleh 20 dari skor maksimal 28, dengan demikian persentase kegiatan siswa 
yang sesuai dengan RPP adalah 71%.  Hal ini menunjukkan bahwa taraf 
keberhasilan aktivitas siswa selama dalam kegiatan pembelajaran termasuk dalam 

kategori cukup. Berdasarkan pengamatan hasil pembelajaran gaya magnet, 
ditemukan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal-hal tersebut adalah sebagai 

berikut (a) berdasarkan hasil tes yang diperoleh siswa secara keseluruhan pada 
siklus I masih dapat dikategorikan kurang karena ketuntasan belajar yang 
diperoleh hanya 65% sedangkan nilai ketuntasan yang ditetapkan adalah 85% dan 

(b) berdasarkan tingkat pemahaman yang diperoleh siswa dalam pembelajaran 
IPA, hendaknya guru mengamati secara baik setiap perkembangan belajar siswa, 

dan menggunakan alat ukur yang tepat untuk penilaian hasil belajar.  
 

Siklus II 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh pengamat terhadap 
aktivitas peneliti dalam kegiatan pembelajaran siklus II, jumlah skor yang 

diperoleh 24 dari skor maksimal 28 dengan demikian persentase kegiatan guru 
yang sesuai dengan RPP adalah 85%. Hal ini menunjukkan bahwa taraf 
keberhasilan aktifitas guru selama kegiatan pembelajaran berdasarkan hasil 

pengamatan termasuk dalam kategori baik. Dengan demikian, peneliti telah 
berhasil melakukan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dirancang.  

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, terlihat bahwa aktivitas siswa 
dalam kegiatan pembelajaran sudah baik sesuai yang diharapkan dalam RPP. 
Jumlah skor yang diperoleh adalah 23 dari skor maksimal 28 dengan demikian 

persentase kegiatan siswa yang sesuai dengan RPP adalah 82%. Hal ini 
menunjukkan bahwa taraf keberhasilan aktivitas siswa selama dalam kegiatan 

pembelajaran termasuk dalam kategori baik.  
a. Aspek kognitif 

Keberhasilan siswa dalam pembelajaran gaya magnet melalui pendekatan 

inkuiri dapat dilihat dari hasil evaluasi/latihan yang dicapai pada siklus II. 
Berdasarkan paparan data tersebut diperoleh gambaran bahwa (a) terdapat 29 

orang siswa yang telah mampu mencapai standar ketuntasan dan (b) 3 orang siswa 
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memiliki tingkat pemahaman dengan kategori ketuntasan sangat baik. Ketuntasan 
nilai belajar yang diharapkan sudah mencapai target, di mana persentase 
ketuntasan yang diperoleh adalah 90% dari ketuntasan  yang ditetapkan yaitu 85%. 

b. Aspek afektif 
Keberhasilan siswa dari aspek afektif dilihat selama proses pembelajaran 

berlangsung selama siklus II. Berdasarkan paparan data tersebut dapat diperoleh 
gambaran bahwa hasil penilaian afektif siswa pada siklus I sebagai berikut: nilai 
tertinggi adalah 100 dan nilai terendah 58 diperoleh nilai rata-rata 82. Berdasarkan 

taraf keberhasilan, 82 berada pada taraf  baik. 
c. Aspek psikomotor 

Keberhasilan siswa dari aspek psikomotor dilihat selama proses 
pembelajaran berlangsung selama siklus II. Berdasarkan paparan data tersebut, 
dapat diperoleh gambaran bahwa hasil penilaian psikomotor siswa pada s iklus II 

sebagai berikut: nilai tertinggi adalah 100 dan nilai terendah 67,diperoleh nilai 
rata-rata 84.  Berdasarkan taraf keberhasilan, 84 berada pada taraf baik. 

Refleksi hasil pembelajaran 

Berdasarkan pengamatan hasil pembelajaran gaya magnet, ditemukan 
beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut (a) 

berdasarkan hasil tes yang diperoleh hasil tes yang diperoleh siswa pada siklus II 
menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi dengan ketuntasan belajar 90% 

dengan nilai ketuntasan yang ditetapkan adalah 85%, dan (b) berdasarkan 
berdasarkan tingkat pemahaman yang diperoleh siswa dalam pembelajaran gaya 
magnet, guru telah menggunakan bentuk penilaian yang beragan serta telah 

menerapkan langkah- langkah pendekatan inkuiri dengan sistematis sehingga hasil 
pembelajaran IPA tentang gaya magnet sudah meningkat bagi siswa secara 

keseluruhan. Dengan demikian, pembelajaran gaya magnet melalui pendekatan 
inkuiri telah berhasil diterapkan, dengan kata lain penelitian ini telah berhasil.  
 

Pembahasan  

Untuk memperoleh hasil belajar siswa dilakukan penilaian terlbih dahulu. 

Pelaksanaan penilaian dilakukan guru dengan dua bentuk penilaian yaitu penilaian 
proses dan penilaian hasil. Dari hasil analisis siklus I hasil belajar yang diperoleh 
pada aspek kognitif belum tuntas, hal tersebut dapat dilihat pada nilai ketuntasan 

siswa. Nilai ketuntasan yang diperoleh adalah 65 dari target yang ingin dicapai 
yaitu 85%. Pada penilaian aspek afektif, nilai rata-rata yang diperoleh siswa adalah 

dengan persentase 73% dan nilai rata-rata aspek psikomotornya dengan persentase 
75%. Berdasarkan taraf keberhasilan, masing-masing nilai tersebut di atas  berada 
pada taraf cukup.  

Berdasarkan paparan data hasil pembelajaran IPA  yang peneliti uraikan di 
atas, hasil pembelajaran yang diperoleh siswa pada tindakan peningkatan 

pembelajaran IPA dengan menggunakan pendekatan inkuiri siklus I dapat 
dijadikan dasar perbaikan perkembangan belajar siswa. Hasil yang diperoleh siswa 
dalam pembelajaran, dapat digunakan guru sebagai pedoman dalam menganalisis 

perkembangan belajar siswa dalam pembelajaran IPA tentang gaya magnet.  
Pada siklus II ini, hasil nilai siswa pada aspek kognitif sudah mencapai nilai 

ketuntasan yang ditetapkan. Nilai ketuntasan yang diperoleh adalah 90% dari 
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target yang ingin dicapai yaitu 85%. Pada penilaian aspek afektif, nilai rata-rata 
yang diperoleh siswa adalah dengan persentase 82% dan nilai rata-rata aspek 
psikomotornya dengan persentase 84%. Berdasarkan taraf keberhasilan, masing-

masing nilai tersebut di atas  berada pada taraf baik.  
Berdasarkan paparan data hasil pembelajaran gaya magnet yang penulis 

uraikan di atas, hasil pembelajaran yang diperoleh siswa pada tindakan 
peningkatan pembelajaran gaya magnet dengan menggunakan pendekatan inkuiri 
siklus II berjalan jauh lebih baik dari siklus I. Siswa yang sebelumnya belum 

mencapai standar ketuntasan maksimal, pada siklus II mampu mencapai standar 
dan bahkan beberapa siswa mampu melebihinya. Jadi, dapat dikatakan bahwa guru 

telah berhasil dalam meningkatkan pembelajaran gaya magnet melalui pendekatan 
inkuiri, yang dilihat dari hasil penilaian yang telah dilakukan.  

Peningkatan ini didukung oleh bimbingan yang intensif dari guru. 

Bimbingan diberikan pada siswa yang terbiasa menunggu pemberian materi 
pembelajaran hanya dari guru, lamban dalam menyelesaikan tugas, keterampilan 

sosial (dengan cara mengingatkan untuk berfikir bersama, berinteraksi, 
meyakinkan tiap anggota, dan menyamakan persepsi). Kegiatan-kegiatan ini 
merupakan butir-butir yang kuat pada aktivitas siswa. Sehingga kriteria aktivitas 

siswa baik sekali dan dampak positifnya adalah meningkatnya hasil pembelajaran 
siswa.  

Dari respon yang diberikan siswa dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 
yang dilaksanakan merupakan hal baru, merasa senang mengikuti pelajaran, tugas 
lebih mudah dikerjakan, memotivasi mengerjakan tugas, merasa siap untuk 

menjawab pertanyaan, memusatkan perhatian dan berfikir kritis, serta lebih 
bergairah. Ini menunjukan bahwa pembelajaran gaya magnet dengan 

menggunakan pendekatan inkuiri mendapat respon positif dari siswa.  
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Pembelajaran IPA  pada hakikatnya bukan hanya pembelajaran yang 

menekankan pada kemampuan siswa untuk menghafal teori- teori tapi 
sesungguhnya merupakan pembelajaran yang menuntun dan mengarahkan siswa 
pada kemampuan siswa agar dapat mengembangan kemampuan berfikir secara 

sistematis, logis dan kritis dalam mengambil keputusan atau memecahkan masalah 
yang muncul dalam pembelajaran IPA. 

Berdasarkan gambaran hasil peningkatan pembelajaran IPA dengan 
menggunakan pendekatan inkuiri di kelas V SDN 026 Sukajadi, dapat disimpulkan 
bahwa peningkatan pembelajaran IPA dapat dilakukan dengan menyelenggarakan 

pembelajaran IPA dengan menggunakan pendekatan inkuiri.  
Proses pembelajaran diawali oleh kegiatan perencanaan. Penyusunan 

perencanaan dilakukan berdasarkan KTSP yang kemudian dituangkan dalam 
seperangkat RPP. Kegiatan perencanaan meliputi (1) menentukan butir-butir 
indikator pembelajaran IPA dengan menggunakan pendekatan inkuiri (2) 

menyusun langkah- langkah pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran IPA 
dengan menggunakan pendekatan inkuiri (3) menyusun instrumen observasi 

pelaksanaan tindakan yang berupa format catatan lapangan/ lembaran observasi, 
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dan (4) merencanakan alat pendukung proses pembelajaran IPA dengan 
menggunakan pendekatan inkuiri. 

Perencanaan menghasilkan langkah- langkah kegiatan yang akan dilaksanakan 

dalam proses pembelajaran sebagai berikut; Kegiatan awal pembelajaran dimana 
terdapat tahap inkuiri yang pertama yaitu tahap orientasi yang meliputi (1) 

mempersiapkan alat dan sumber pembelajaran yang pendukung proses 
pembelajaran, (2) memulai kegiatan pembelajaran dengan mempersiapkan situasi 
dan kondisi kelas untuk mengikuti proses pembelajaran, (3) menyampaikan 

kompetensi yang harus dicapai siswa dalam pembelajaran gaya magnet yang akan 
dilaksanakan, membagi siswa dalam beberapa kelompok serta membagi alat dan 

bahan untuk persiapan melakukan percobaan.  
Kegiatan inti pembelajaran dimana terdapat tahap-tahap inkuiri yang 

beriktnya yang meliputi (1) tahap merumuskan masalah yang terdiri dari kegiatan 

(a) menimbulkan rasa ingin tahu siswa dengan menunjukkan apa yang akan 
dilakukannya dalam bentuk percobaan sederhana, (b) menggali pemahaman siswa 

tentang percobaan yang dilihatnya, (c) mengajukan rumusan masalah yang dapat 
menuntun siswa menemukan jawaban dari percobaan yang dilihatnya, (d) 
membimbing dan mengarahkan siswa untuk menemukan jawaban dari rumusan 

masalah tersebut, (2) tahap merumuskan dugaan sementara(hipotesis), dimana 
pada tahapan ini terdapat kegiatan menggali pengetahuan siswa tentang rumusan 

masalah yang diajukan dengan menuntun siswa mengemukakan dugaan sementara 
yang berkaitan dengan rumusan masalah tersebut, (3) tahap mengumpulkan data 
untuk menguji hipotesis, yang terdiri dari kegiatan (a) membagikan Lembaran 

Kerja Siswa (LKS) pada siswa dan meminta, membimbing, serta mengarahkan 
siswa untuk menyelesaikan LKS dengan melakukan percobaan sesuai dengan 

langkah-langkah kerjanya, (b) menuntun siswa melakukan kerja kelompok dengan 
saling bekerjasama dan teliti, dan (c) menuntun siswa berdiskusi dalam kelompok 
untuk mengisi LKS., serta (4) tahap merumuskan kesimpulan yang terdiri dari 

kegiatan (a) menggali pemahaman siswa untuk  mengemukakan pendapat dalam 
mengambil kesimpulan dari hasil percobaan yang dilakukannya, (b) menuntun 

siswa membuat kesimpulan secara sistematis dan (c) meminta siswa untuk 
menyajikan hasil diskusi kelompoknya kedepan kelas dan kelompok yang lain 
diminta untuk menanggapinya. Kegiatan akhir pembelajaran adalah penutup 

berupa (1) membimbing dan mengarahkan siswa untuk merangkum materi proses 
pembelajaran yang dilaksanakan dan (2) mengadakan evaluasi.  

Dalam langkah- langkah kegiatan pembelajaran di atas, terdapat kegiatan 
penilaian. Penilaian pembelajaran yang dilakukan terdiri dari (a) penilaian proses 
dan (b) penilaian hasil. Penilaian proses dilakukan dengan menggunakan dua 

aspek yaitu aspek penilaian afektif dan aspek penilaian psikomotor. Penilaian hasil 
dilakukan dengan mengukur pemahaman siswa terhadap pembelajaran gaya 

magnet. Pengukuran dapat dilakukan dengan menggunakan penilaian kognitif 
yang berupa tes dalam bentuk soal objektif dan essay.  
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Saran 

Berkenaan dengan hasil penelitian, penulis mengemukakan beberapa saran 
yang sekiranya dapat memberikan masukan untuk dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA yaitu: 
1. Bagi kepala sekolah, hendaknya senantiasa memotivasi dan mengarahkan guru 

kelas agar mampu menggunakan pendekatan Inkuiri dalam pembelajaran di 
sekolah dan memantau proses pelaksanaannya.  

2. Bagi guru hendaknya pendekatan Inkuiri dapat dijadikan sebagai salah satu 

alternatif dalam pembelajaran IPA karena Inkuiri merupakan suatu teknik atau 
pendekatan pembelajaran yang mampu meningkatkan pembelajaran IPA 

sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa.  
3. Saran juga disampaikan kepada penulis berikutnya, terutama guru-guru yang 

berminat melakukan penelitian tindakan kelas, agar meneliti penggunaan 

pendekatan inkuiri pada jenjang kelas lain. 
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