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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori  

1. Pembelajaran Tematik 

a. Pengertian Pembelajaran Tematik 

Proses belajar mengajar berhubungan dengan kehadiran guru sebagai 

pendidik baik di dalam maupun di luar kelas untuk menyampaikan suatu materi 

pembelajaran. Proses belajar setiap siswa memiliki tingkat kemampuan yang 

berbeda, sehingga guru perlu memperhatikan cara mengajar untuk mempermudah 

siswa dalam belajar. Kegiatan belajar tersebut harus memberikan pengalaman 

yang akhirnya mendorong perubahan pada tingkah laku siswa. Sesuai dengan 

pendapat Slameto (dalam Hamdani, 2011:20) bahwa belajar adalahh suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. Perubahan tingkah laku yang diperoleh dari kegiatan 

pembelajaran berkaitan dengan cara mengajar atau model yang di berikan oleh 

guru. 

Pembelajaran pada semua jenjang sekolah menerapkan kurikulum baru 

yang bersifat tematik yang digunakan mulai tahun ajaran baru (2013). Sesuai 

dengan yang di sampaikan oleh Majid (2014:80) bahwa dari jenjang SD/MI, 

SMP/MTs, SMA/MA/SMK mulai tahun ajaran 2013/2014, akan menerapkan 

kurikulum baru dengan salah satu ciri dari kurikulum 2013 tersebut adalah bersifat 

tematik integratif. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik. Menurut Poerwadarminta (dalam Majid, 2014:80) pembelajaran tematik 
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adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan 

beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna 

kepada siswa. 

Pengalaman bermakna yang diperoleh melalui kegiatan belajar itulah yang 

dijadikan bekal siswa untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Selain itu 

mendorong keterampilan dan membantu siswa menguasai materi pembelajaran 

selanjutnya. Menurut Muklis (2012:63) pembelajaran tematik yang merupakan 

kegiatan pembelajaran dengan memadukan materi dari beberapa mata pelajaran 

ke dalam satu tema, melibatkan siswa belajar memecahkan masalah, sehingga 

akan tumbuh kreativitas yang sesuai potensi siswa. Dijelaskan bahwa 

pembelajaran tematik yang mendorong keterlibatan siswa dalam berbagai 

kegiatan pembelajarn, akan memberikan pengalaman bermakna pada siswa. 

Bermakna diartikan bahwa pada pembelajaran tematik peserta didik dapat 

memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung 

dan nyata yang menghubungkan antar konsep dalam intra maupun antar mata 

pelajaran (Majid, 2014:85). 

Dari beberapa pernyataan mengenai pengertian pembelajaran tematik 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan atau 

model pembelajaran yang berpusat pada siswa dan bersifat holistik atau 

menyeluruh. Pembelajaran tematik lebih dekat dengan kehidupan siswa sehingga 

pada proses pembelajaran siswa akan lebih dekat lingkungan sekitarnya.  



16 
 

 
 

b. Landasan Pembelajaran Tematik 

Landasan pembelajaran tematik menurut Majid (2014:87-88) mencakup 

beberapa hal diantaranya : 

(1) Landasan Filosofis 

Pembelajran tematik dipengaruhi oleh aliran filsafat progresivisme, 

kontrukrivisme, dan humanisme. Pandangan progresivisme menekankan 

pembentukan kreativitas, penugasan, suasana alamiah, dan memperhatikan 

pengalaman siswa. Selanjutnya pada aliran kontruktivisme ini lebih 

mengarah pada pengalaman siswa secara langsung atau disebut sebagai direct 

experiences. Siswa menemukan pengetahuan melalui kegiatan interaksi 

dengan objek, fenomena, pengalaman, serta lingkungannya. Keaktifan siswa 

sebagai bentuk dari rasa ingin tahunya, berperan penting dalam 

perkembangan untuk memperoleh pengetahuan. Sedangkan aliran 

hamanisme melihat siswa dari segi keunikannya, bagaimana potensinya, serta 

motivasi yang ada pada diri siswa. 

(2) Landasan Psikologis 

Pembelajaran tematik berkaitan dengan psikologi perkembangan siswa dan 

psikologi belajar. Psikologi perkembangan diperlukan sebagai penentu materi 

pembelajaran tematik yang akan diberikan kepada siswa sesuai dengan tahap 

belajarnya. Sedangkan pada psikologi belajar, berkontribusi dalam hal 

bagaimana materi pembelajaran tematik tersebut disampaikan kepada siswa. 
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(3) Landasan Yuridis 

Pembelajaran tematik disesuaikan dengan kebijakan atau peraturan yang 

mendukung terlaksananya pembelajaran tematik di sekolah dasar. Landasan 

yuridis dalam pembelajaran tematik yang di kutip dari Muklis (2012:67) ialah 

UU No. 23 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa setiap anak berhak 

memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan 

pribadinya serta meningkatkan kecerdasannya sesuai minat dan bakat (pasal 

9). UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan menyatakan bahwa 

setiap anak didik berhak memperoleh pelayanan pendidikan sesuai bakat, 

minat, serta kemampuannya (Bab V Pasal 1-b). 

c. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Tematik merupakan salah satu model pembelajaran yang disusun untuk 

jenjang sekolah dasar, maka tematik memiliki karakteristik diantaranya adalah 

sebagai berikut (Majid, 2014:89-90) : 

(1) Berpusat pada siswa, artinya pembelajaran tematik di sesuaikan dengan 

menempatkan siswa sebagai subjek belajar, dan guru sebagai fasilitator yang 

bertugas memberi kemudahan kepada siswa dalam melakukan aktivitas 

belajaranya. 

(2) Memberikan pengalaman langsung, artinya melalui pembelajaran tematik 

siswa berhadapan dengan objek konkret untuk mempermudah siswa 

memahami sesuatu yang abstrak. 

(3) Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, artinya fokus pembelajaran 

mengarah kepada pembahsan tema yang dialami siswa dalam kehidupan 

sehari-hari. 
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(4) Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, untuk membantu siswa 

memahami konsep. Sehingga dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari. 

(5) Bersifat fleksibel, guru dapat mengaitkan satu mata pelajaran dengan mata 

pelajaran lain. 

(6) Menggunakan prinsip belajar sambil bermain yang menyenangkan. 

Selain karakteristik yang disebutkan di atas terdapat beberapa karakteristik 

lain menurut Trianto (2011:165-167)yaitu : 

(1) Holistik, pusat perhatian siswa dalam pembelajaran tematik dilihat dari 

beberapa sudut pandang, sehingga siswa dapat meghadapi permasalahan 

dengan bijaksana. 

(2) Bermakna, siswa dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dari kegiatan belajar 

untuk memecahkan masalah yang suatu saat akan muncul dalam 

kehidupannya. 

(3) Autentik, siswa dapat mempelajari konsep secara langsung bukan sekedar 

menerima informasi dari guru. Pada posisi ini guru sebagai fasilitator serta 

pembimbing dan siswa sebagai pencari informasi. 

(4) Aktif, secara fisik dan mental siswa beraktifitas secara optimal untuk 

memperoleh hasil belajar. 

Pembelajar tematik di dalamnya memuat Kompetensi Inti (KI) dan 

Kompetensi Dasar (KD) yang disusun dengan melakukan pemetaan kompetensi 

dasar. Menurut Majid (2014:97) untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh 

dari semua kompetensi dasar dan indikator yang diambil dari beberapa mata 
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pelajaran yang dijadikan tema perlu dilaksanakan pemetaan kompetensi dasar. 

Berikut kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ditetapkan untuk kelas 3: 

Tabel 2.1 Kompetensi Inti Pembelajaran Tematik Kelas III 

Kompetensi Inti  
1.  Menerima dan menjalankan ajaran agama yang di anutnya. 
2.  Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 
3.  Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, 

membaca) dan bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di 
sekolah.  

4.  Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya 
yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan 
yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 Sumber : buku guru III tema 3 kelas III 

Kompetensi dasar yang termuat pada tema 3  kelas 3 dijelaskan dalam tabel 

sebagai berikut : 

Tabel 2.2 Kompetensi Dasar Tema 3 

No.  Mata Pelajaran  Kompetensi Dasar 
1.  PJOK  1.1 Menghargai tubuh dengan 

seluruh perangkat gerak dan 
kemampuannya sebagai anugrah 
Tuhan 
2.4 Menunjukkan kemauan 
bekerjasama dalam melakukan 
berbagai aktivitas fisik dalam 
bentuk permainan 
2.7 menerima kekalahan dan 
kemenangan dalam permainan 
3.1 Mengetahui konsep gerak 
kombinasi pola gerak dasar 
lokomotor dalam berbagai bentuk 
permainan sederhana dan atau 
tradisional 
3.8 Mengetahui konsep kebutuhan 
istirahat, tidur, dan pengisian 
waktu luang untuk menjaga 
kesehata 
4.1 Mempraktikkan kombinasi 
pola gerak dasar lokomotor yang 
dilandasi konsep gerak dalam 
berbagai bentuk permainan 
sederhana dan atau tradisional 

No.  Mata Pelajaran  Kompetensi Dasar  
  4.8 Mempraktikkan pemenuhan 

kebutuhan istirahat, tidur, dan 
pengisian waktu luang 

2.  SBDP 1.1 Memuji keunikan kemampuan 
manusia dalam berkarya seni dan 



20 
 

 
 

berkreativitas sebagai anugrah 
Tuhan 
2.1 Menunjukkan sikap berani 
mengekspresikan diri dalam 
berkarya seni 
3.2 Membedakan pola irama rata 
dan bervariasi lagu bertanda 
birama enam 
4.5 Menyanyikan lagu wajib dan 
lagu permainan dari daerah sesuai 
dengan isi lagu 
4.6 Memainkan alat musik ritmis 
pola irama bervariasi sambil 
bernyayi 

3.  Bahasa Indonesia 1.2 Meresapi keagungan Tuhan 
Yang Maha Esa atas penciptaan 
makhluk hidup, hidup sehat, benda 
dan sifatnya, energi dan perubahan, 
bumi dan alam semesta 
2.1 Memiliki kepedulian dan rasa 
tanggung jawab terhadap makhluk 
hidup, energi dan perubahan iklim, 
serta bumi dan alam semesta 
melalui pemanfaatan bahasa 
Indonesia dan / atau bahasa daerah 
3.1 Menggali informasi dari teks 
laporan informatif dari hasil 
observasi perubahan wujud benda, 
sumber energi, perubahan energi, 
energi alternatif, perubahan iklim 
dan cuaca, rupa bumi dan 
perubahannya, serta alam semesta 
dengan bantuan guru dan teman 
dalam bahasa Indonesia lisan dan 
tulis yang dapat diisi dengan 
kosakata bahasa daerah untuk 
membantu pemahaman. 
4.1 Mengamati dan mengolah isi 
teks laporan informatif hasil 
observasi tentang perubahan wujud 
benda, sumber energi, perubahan 
energi, energi alternatif, perubahan 
iklim dan cuaca, rupa bumi dan 
perubahannya, serta alam semesta 
secara mandiri dalam bahasa 
Indonesia dalam dalam tindakan 
yang mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia lisan 
dan tulis yang dapat diisi dengan 
kosakata bahasa daerah untuk 
membantu pemahaman. 
 

No.  Mata Pelajaran  Kompetensi Dasar 
4.  PPKn 1.1 Menerima keberagaman 

karakteristik individu dalam 
kehidupan beragama, suku bangsa, 
ciri –ciri fisik, psikis dan hobby 
sebagai anugerah Tuhan Yang 
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Maha Esa di lingkungan rumah 
dan sekolah 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, sntun, 
peduli, kasih sayang, percaya diri, 
berani mengakui kesalahan, 
meminta maaf dan memberi maaf 
di rumah dan sekolah dalam 
berinteraksi dengan keluarga, 
teman dan guru, sebagai 
perwujudan moral pancasila 
3.1 Memahami simbol-simbol 
Pancasila dalam lambang negara 
“Garuda Pancasila” 
4.1 Mengamati dan menceritakan 
perilaku di sekitar rumah dan 
sekolah mengaitkan dengan 
pemahamannya terhadap simbol 
sila-sila pancasila 
 

5.  Matematika  1.1 Menerima dan menjalankan 
ajaran agama yang dianutnya 
2.1 Menunjukkan sikap cermat dan 
teliti, jujur, tertib dan mengikuti 
aturan, peduli, disiplin waktu serta 
tidak mudah menyerah dalam 
mengerjakan tugas 
2.3 Memiliki sikap terbuka, 
objektif, menghargai pendapat dan 
karya teman sebaya dalam diskusi 
kelompok maupun aktivitas sehari-
hari 
3.1 Memahami sifat-sifat operasi 
hitung bilangan asli melalui 
pengamatan pola penjumlahan dan 
perkalian 
3.5 Menyederhanakan kesamaan 
dua ekpresi dengan menggunakan 
penambahan/ pengurangan 
bilangan sampai dua angka 
4.2 Merumuskan dengan kalimat 
sendiri, membuat model 
matematika, dan memilih strategi 
yang efektif dalam memecahkan 
masalah nyata sehari-hari yang 
berkaitan dengan penjumlahan, 
pengurangan, perkalian, pembagian 
bilangan bulat, waktu , panjang, 
berat benda, dan uang , serta 
memeriksa kebenaran jawabnya 

Sumber : buku guru III tema 3 kelas III 

Tema 3 Perubahan di Alam memuat empat subtema diantaranya ialah : 

1. Subtema 1 tentang perubahan wujud benda 
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2. Subtema 2 tentang perubahan iklim dan cuaca 

3. Subtema 3 tentang perubahan musim 

4. Subtema 5 tentang proyek 

Subtema yang digunakan pada penelitian ini adalah subtema 1. Mata 

pelajaran yang termuat pada tema 3 diantaranya adalah PJOK, SDBP, Bahasa 

Indonesia, PPKn, dan Matematika. Kompetensi dasar pada setiap muatan mata 

pelajaran pada pembelajaran 2 di jelaskan pada tabel berikut: 

Tabel 2.3 Kompetensi Inti dan Kompetensi dasar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : buku guru III tema 3 kelas III   

Mata pelajaran  Kompetensi Dasar 

PJOK 

 

 

 

 

 

 

 

Bahasa Indonesia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Mengetahui konsep gerak kombinasi pola 
gerak dasar lokomotor dalam berbagai bentuk 
permainan sederhana dan atau tradisional 
4.1 Mempraktikkan kombinasi pola gerak dasar 
lokomotor yang dilandasi konsep gerak dalam 
berbagai bentuk permainan sederhana dan atau 
tradisional 
 
3.1  Menggali informasi dari teks laporan 
informatif hasil observasi tentang perubahan 
wujud benda, sumber energi, perubahan energi, 
energi alternatif, perubahan iklim dan cuaca, 
rupa bumi dan perubahannya, serta alam 
semesta dengan bantuan guru dan teman dalam 
bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu 
pemahaman. 
4.1 mengamati dan mnegolah isi teks laporan 
informatif hasil observasi tentang perubahan 
wujud benda, sumber energi, perubahan energi, 
energi alternatif, perubahan iklim dan cuaca, 
rupa bumi dan perubahannya, serta alam 
semesta mandiri dalam bahasa Indonesia dan 
dalam tindakan yang mencerminkan perilaku 
anak beriman dan berakhlak mulia lisan dan tuli 
yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah 
untuk membantu penyajian 
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Mata Pelajaran  KD 

PPKn 

 

3.1 Memahami simbol-simbol Pancasila 
dalam lambang negara “Garuda Pancasila” 
4.1 Mengamati dan menceritakan perilaku di 
sekitar rumah dan sekolah mengaitkan 
dengan  pemahamannya terhadap simbol 
sila-sila pancasila 

 Sumber : buku guru III tema 3 kelas III 

Karakteristik pembelajaran tematik yang disampaikan di atas dapat 

disimpulkan bahwa apabila suatu pembelajaran yang dirancang dengan 

menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran, pembelajaran bersifat langsung, 

fleksibel, serta menerapkan prinsip belajar sambil bermain yang tentu disukai oleh 

siswa usia sekolah dasar. Selain itu pembelajaran tematik bersifat bermakna 

ditandai dengan terlaksananya pembelajaran langsung serta mendorong siswa 

aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

2. Model Pembelajaran Inquiry 

a. Pengertian Model Pembelajaran Inquiry 

Pembelajaran ekfektif tidak terlepas dari hadirnya guru yang aktif, kreatif, 

dan khas. Gaya mengajar seorang guru harus menarik perhatian siswa untuk 

menciptakan kelas dengan suasana yang lebih hidup. Artinya semua siswa 

berperan aktif dan lebih banyak sebagai subjek pembelajaran. Dengan demikian 

perlunya sebuah model pembelajaran untuk mengelola kegiatan pembelajaran. 

Guru harus dapat memilih model pembelajaran yang sesuai dengan karaktersitik 

siswa, bertujuan supaya siswa dapat terfokus dengan materi yang di sampaikan 

serta pembelajaran menjadi bermakna. 

Model pembelajaran merupakan cakupan yang luas, yang di dalamnya 

tersusun dari pendekatan pembelajaran, strategi, metode dan teknik. Model 

pembelajaran merupakan pola yang dijadikan guru sebagai acuan dalam 
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menyusun kegiatan pembelajaran. Menurut Trianto (dalam Afandi.dkk, 2013:15) 

model pembelajaran merupakan perencanaan atau pola untuk menyusun rencana 

pembelajaran di kelas. 

Dalam model pembelajaran terdapat strategi pembelajaran yang 

mendorong keterlibatan siswa untuk mempelajari materi serta menghubungkan 

dengan kehidupan sehari-hari. Keterlibatan siswa secara langsung dapat 

mendorong kemampuan berfikir dan berkomunikasi siswa, sehingga dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Salah satu strategi pembelajaran 

yang sesuai dengan tujuan tersebut ialah CTL (Contextual Teaching and 

Learning). Menurut Muslich (dalam Leksono, 2010:10) CTL merupakan strategi 

pembelajaran yang melibatkan peran aktif siswa secara penuh. Siswa diharapkan 

memperoleh pengetahuan secara alamiah, tidak hanya melalui transfer 

pengetahuan dari guru kepada siswa. 

Terdapat 7 komponen dalam pebelajaran Contextual Teaching and 

Learning salah satunya ialah penemuan (Inquiry). Yusman (2010:12) menyatakan 

bahwa Inquiry adalah proses memperoleh informasi melalui observasi atau 

eksperimen untuk menemukan jawaban sehingga dapat memecahkan masalah 

berdasarkan rumusan masalah dengan berfikir logis. Melalui model pembelajaran 

inkuiri siswa akan belajar mandiri dengan memanfaatkan seluruh kemampuannya 

untuk dapat menemukan jawaban atas pertanyaan yang telah di ajukan. 

Fathurrohman (2015:106) menyatakan bahwa pada model Guide Inquiry  

guru tetap menyediakan bimbingan dan petunjuk yang luas kepada peserta didik. 

Berdasarkan yang di sampaikan oleh Fathurrohman tersebut dapat dilihat bahwa 
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model Inquiry selalu menekankan pada peran aktif siswa tanpa mengesampingkan 

tugas guru sebagai fasilitator. 

Sanjaya (dalam Setiawan, 2013:302) pengertian dari pembelajaran Inquiry 

adalah pembelajaran dengan penemuan. Siswa didorong terlibat langsung untuk 

belajar konsep-konsep dan prinsip dengan dibantu oleh guru. Tujuan dari 

pembelajaran tersebut adalah memberi pengalaman kepada siswa dengan 

melakukan eksperimen. 

Nur (dalam Setiawan, 2013:303) juga menjelaskan pembelajaran dengan 

melibatkan siswa untuk untuk bereksperimen, dapat membantu dan melatih 

kemampuan siswa. Pada kegiatan eksperimen siswa akan belajar mencari tahu 

suatu permasalahan dan mengajukan pertanyaan sehingga mampu menemukan 

sendiri jawaban dari masalah yang diajukan. Temuan tersebut dapat dibandingkan 

dengan temuan dari siswa lain. Dengan begitu siswa akan mendapatkan 

pengalaman dan dapat memiliki kecakapan dalam menggali informasi. 

Pembelajaran dengan model Inquiry memberikan siswa berbagai macam 

pengalaman yang konkrit serta pembelajaran yang aktif untuk mendorong siswa 

mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, mengambil keputusan, dan 

mendorong siswa untuk belajar sepanjang hayat. Inquiry merupakan penjabaran 

dari proses pembelajaran Discovery Learning yang lebih terperinci. Proses 

pembelajaran inquiry di dalamnya terdapat proses pembentukan mental seperti 

merumuskan masalah, perencanaan eksperimen, melakukan eksperimen, 

mengumpulkan data, menganalisis data, serta menarik kesimpulan (Illah, 

2012:97). 
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Inquiry yang dimaksudkan pada penelitian ini ialah pada inkuiri 

terbimbing atau di sebut dengan Guide Inquiry. Pelaksanaan model ini tidak 

terlepas begitu saja, melainkan tetap dalam pengawasan dan bimbingan guru. 

Model pembelajaran Inquiry bukan mengambil alih peran guru dalam 

membimbing siswa, akan tetapi bimbingan dari guru lebih pada mengarahkan 

siswa untuk belajar sendiri. Keberhasilan model pembelajaran Inquiry terlihat 

pada kesiapan siswa untuk memulai pembelajaran, sehingga siswa dapat terfokus 

pada pembelajaran yang dilaksanakan. 

Adanya model pembelajaran Inquiry lebih banyak melibatkan peran aktif 

siswa sebagai pusat pembelajaran. Konsentrasi siswa dapat meningkatkan kualitas 

belajar dengan model Inquiry baik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar 

kelas. Sehingga dapat mengurangi kesalah fahaman dalam penyampaian materi 

atau berkomunikasi antara siswa dengan guru dan siswa dengan siswa. 

Pembelajaran dengan penggunaan model tersebut juga sebagai sarana 

untuk memusatkan perhatian siswa. Kegiatan pembelajaran akan terpusat pada 

siswa, sehingga siswa lebih aktif sedangkan kehadiran guru sebagai fasilitator dan 

tidak mengambil alih peran siswa dalam model inkuiri tersebut. Siswa akan 

terbuka dan percaya diri karena proses pembelajaran ini mendorong siswa menjadi 

mandiri dalam menemukan konsep. Keterlibatan siswa yang lebih banyak, akan 

mempengaruhi hasil belajarnya terlebih pada aspek kognitif. 

Berdasarkan pengertian tentang Inquiry yang disebutkan di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Inquiry adalah suatu model 

pembelajaran yang memberikan kesempatan siswa untuk belajar mandiri. Selain 

itu memberi kesempatan siswa untuk mengeksplor lebih banyak sehingga siswa 
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dapat menemukan hal baru sesuai dengan yang telah di amati melalui kegiatan 

eksperimen. 

b. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Inquiry 

Suatu model pembelajaran tentu memiliki kelebihan dimaksudkan untuk 

memperbaiki cara mengajar yang di rasa kurang tepat. Selain itu juga bertujuan 

untuk mencetak siswa yang mampu menguasa materi pembelajaran dan 

memberikan fasilitas kepada siswa berupa kenyamanan dalam belajar. Adapun 

beberapa kelebihan yang terdapat dalam model pembelajaran inquiry ini yang 

dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu sebagai berikut. 

Hamruni (dalam Damayanti, 2014) menyatakan bahwa keunggulan dari 

model pembelajaran inkuiri yaitu : 

(1) Menekankan pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotori dengan 

seimbang 

(2) Memberi kesempatan siswa untuk belajar sesuai dengan faya belajar siswa 

tersebut 

(3) Membantu siswa dalam proses perubahan tingkah laku melalui pengalaman 

belajarnya. 

(4) Memenuhi kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, 

sehingga berkesempatan belajar tanpa terhalang oleh siswa dengan 

kemampuan yang rendah. 

Disamping kelebihan yang dipaparkan di atas, ada beberapa kelemahan 

dari model pembelajaran ini. Menurut Solichin (2013:28) menyatakan beberapa 

kekurangan model Inquiry sebagai berikut 

(1) Perlu adanya kesiapan mental. 
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(2) Kelas dengan jumlah siswa yang banyak, ada kemungkinan tidak berhasil. 

(3) Siswa terbiasa belajar dengan model konvensional, sulit memberikan dorongan 

dengan model inquiry. 

(4) Lebih mengutamakan pengertian, sikap dan keterampilan sehingga memberi 

kesan idealis. 

(5) Pengeluaran dana terlalu banyak untuk melakukan penemuan tersebut. 

Berdasarkan pendapat ahli di atas maka disimpulkan bahwa kelemahan 

dari penggunaan model Inquiry ini terletak pada tingkat keberhasilan yang rendah 

apabila diterapkan pada kela dengan jumlah yang besar. Selain itu akan sulit 

mendorong siswa untuk belajar dengan model inquiry dikarenakan kebiasaan 

siswa belajar dengan metode konvensional. 

c. Langkah-langkah Model Pembelajaran Inquiry 

Setiap model pembelajaran tentu terdapat sintaks yang digunakan sebagai 

panduan melaksanakan model tersebut, sering disebut sebagai langkah 

pembelajaran atau tahapan pembelajaran. Terdapat lima tahapan pada pendekatan 

Inquiry ini diantaranya ialah perumusan masalah, menentukan hipotesis atau 

jawaban sementara, menggali informasi, menarik kesimpulan, dan 

mengaplikasikan kesimpulan (Sagala, 2009:197). 

Langkah-langkah model pembelajaran yang di laksanakan oleh guru dan 

siswa adalah sebagai berikut (Yusman, 2010:15). 

Tabel 2.4 Langkah Pembelajaran Inquiry 

Tahapan  Tindakan  Guru  
Menyajikan pertanyaan atau masalah 
 
 
 
Merumuskan hipotesis 
 
 
 

Guru membimbing siswa untuk 
mengidentifikasi masalah, yang 
dilakukan secara berkelompok 
 
Guru memberi kesempatan kepada 
siswa untuk ikut serta, merumuskan 
masalah, membimbing siswa 
menentukan hipotesis. 
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Merancang percobaan 
 
 
 
 
 
Mengumpulkan data 
 
 
Menganalisis data 
 
 
 
Menarik kesimpulan 

 
Guru memberi kesempatan siswa untuk 
menentukan langkah yang sesuai 
hipotesis yang akan dilaksanakan, guru 
membantu siswa mengurutkan langkah 
percobaan. 
 
Guru membimbing siswa mendapatkan 
informasi melalui eksperimen. 
 
Guru memberi kesempatan pada tiap 
kelompok menyampaikan hasil 
pengamatan. 
 
Guru membimbing siswa menarik 
kesimpulan. 

 

d. Desain Model Pembelajaran Inquiry 

Langkah pembelajaran model Inquiry yang akan diajarkan pada penelitian 

ini sebagai berikut : 

Tabel 2.5 Langkah Pembelajaran Inquiry 

Kegiatan  Deskripsi Kegiatan  
Pendahuluan   Guru mengkondisikan siswa 

Siswa berdoa bersama 
Siswa memperhatikan guru memberi apersepsi  
Siswa memperhatikan motivasi dari guru  

 
Inti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penutup 

Siswa memperhatikan guru menyampaikan 
materi tentang simbol sila pancasila, teks laporan 
hasil observasi, dan sifat benda. 
Siswa mengamati benda yang di sekitar kelas 
Siswa membentuk kelompok secara acak 
Siswa membaca artikel yang disedikan guru 
Siswa dengan bimbingan guru mengidentifikasi 
masalah yang diberikan guru (menyajikan 

pertanyaan atau masalah) 

Siswa dan guru melakukan tanya jawab untuk 
menemukan hipotesis (merumuskan hipotesis) 

Siswa dan guru merancang percobaan dengan 
menentukan langkah dilaksanakan (merancang 

percobaan) 

Siswa melaksanakan percobaan pada benda cair, 
padat dan gas (mengumpulkan data) 

Setiap anggota kelompok menuliskan hasil 
percobaan pada lembar observasi  
Setiap kelompok mempresentasikan hasil 
observasi (menganalisis data) 

Salah satu siswa dari kelompok lain 
memberikan tanggapan 



30 
 

 
 

Siswa dengan bimbingan guru menarik 
kesimpulan (menarik kesimpulan) 

Sumber : olahan peneliti 
 

3. Model Pembelajaran Discovery Learning 

a. Pengertian Model Discovery Learning 

Model pembelajaran Discovery Learning atau disebut dengan 

pembelajaran penemuan sering di anggap sama dengan Inquiry. Hamdani 

menyatakan bahwa Discovey adalah proses mental ketika siswa mengasimilasikan 

suatu konsep atau suatu prinsip. Seperti halnya proses mengamati, menjelaskan, 

mengelompokkan, dan membuat kesimpulan. 

Menurut Mulyatiningsih (dalam Solikhah, 2017:22) menyatakan bahwa 

Discovery sebagai salah satu model yang digunakan sebagai alternatif untuk 

memecahkan masalah secara intensif dengan pengawasan guru. Proses 

pembelajaran dengan model tersebut hampir sama dengan model pembelajaran 

Inquiry yang mana pembelajaran terfokus pada siswa, siswa sebagai center. 

Dengan demikian siswa tetap dapat belajar dengan bebas sesuai dengan 

karakteristik masing-masing, dan dapat menemukan informasi melalui 

pengamatannya sendiri. 

Model pembelajaran Discovery Learning menurut Solikhah (2017:30) 

adalah model pembelajaran yang di gunakan oleh guru untuk meningkatkan 

keaktifan siswa, berorientasi pada proses, mengarahkan diri sendiri, mencari 

sendiri, dan refleksi. Keaktifan siswa pada saat kegiatan pembelajaran akan 

menghidupkan kelas serta memberi pengalaman yang bermakna. Kesempatan 

siswa untuk mencari sendiri informasi serta memecahkan masalah dapat 

mendorong siswa berfikir kritis dan kreatif, sehingga siswa tidak hanya duduk dan 
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memperhatikan ceramah guru. Kegiatan pembelajaran dengan ceramah disebut 

sebagai pembelajaran yang monoton, karena tidak melibatkan peran siswa lebih 

banyak. 

Widyastuti (2015:34) menjelaskan bahwa Discovery Learning adalah suatu 

model pembelajaran yang didasarkan pada penemuan kontruktivis dan teori 

belajar. Model pembelajaran ini bertujuan mendorong siswa untuk belajar 

memecahkan masalah yang nyata serta siswa mampu memecahkan masalahnya 

sendiri. Dengan begitu dengan sendirinya siswa dapat belajar mandiri dan 

bertanggung jawab. Model pembelajaran Discovery Learning dapat dikatakan 

sebagai pendekatan inquiry yang terpusat pada keyakinan perkembangan siswa 

secara mandiri sehingga membutuhkan partisipasi aktif siswa dalam penelitian atau 

penyelidikan secara ilmiah. Pernyataan tersebut di kemukakan oleh Alma dkk 

(dalam Widyastuti,2015:35). 

Berdasarkan pengertian mengenai model Discovery Learning yang 

dijelaskan di atas maka dapat di simpulkan bahwa model Discovery Learning 

adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan peran aktif siswa dalam 

kegiatan belajar. Kegiatan pembelajaran lebih terfokus pada siswa, sehingga siswa 

belajar memecahkan masalah dan bertanggung jawab. Pada model Discovery 

Learning  siswa akan melaksanakan penelitian dan eksperimen untuk memberikan 

pengalaman dan melatih keterampilan siswa dalam memecahkan suatu 

permasalahan sampai menyimpulkan hasil temuannya.  
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b. Kelebihan dan Kekurangan Model Discovery Learning 

Istiana dkk (dalam Sari, 2017:61) menyebutkan beberapa kelebihan dari 

model pembelajaran Discovery Learning ini diantaranya ialah dapat melatih siswa 

menggali kemampuan berkomunikasi serta memiliki keberanian untuk 

mengemukakan pendapat, memotivasi dan mendorong siswa untuk belajar aktif 

selama proses pembelajaran. Proses pembelajaran dengan model tersebut akan 

menimbulkan suasana belajar yang efektif, serta memberikan semangat belajar 

kepada siswa. 

Model Discovery Learning ini memiliki beberapa kelebihan (Sari, 2017:61) 

menyebutkan kelebihan model ini sebagai berikut : 

(1) Dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. 

(2) Melatih siswa untuk belajar mandiri. 

(3) Memberikan penguatan mengenai pengertian, ingatan, dan transfer, serta dapat 

membuat siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar untuk menemukan hasil 

akhir. 

(4) Banyak memberikan kesempatan bagi para anak didik untuk terlibat langsung 

dalam kegiatan belajar, sehingga akan lebih membangkitkan motivasi belajar 

serta disesuaikan dengan minat dan kebutuhan mereka sendiri. 

Selain kelebihan, model Discovery Learning tentu terdapat kekurangan. 

Menurut Honsan (dalam Solikhah, 2017:33) menyebutkan kelemahan dari model 

ini adalah  

(1) Guru merasa gagal mendeteksi masalah dan adanya kesahpahaman antara guru 

dan siswa. 

(2) Menyita waktu banyak. 
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(3) Menyita pekerjaan guru. 

(4) Tidak semua siswa mampu melakukan penemuan. 

(5) Tidak berlaku untuk semua topik 

Berdasarkan pendapat ahli di atas maka disimpulkan bahwa kelemahan dari 

penggunaan model Discovery Learnig  ini ialah terletak pada efisiensi waktu dan 

penggunaan model tidak dapat digunakan pada semua topik pembelajaran. Model 

Discovery Learnig ini hanya dapat digunakan untuk materi yang berkaitan dengan 

kegiatan pengamatan dan eksperimen. 

c. Langkah-langkah Pembelajaran Discovery Learning 

Langkah pembelajaran Discovery Learning menurut Kemendikbud (dalam 

Ayadiya, 2014:10). 

Tabel 2.6 Langkah pembelajaran Discovery Learning 
Tahapan  Perlakuan  
Tahap stimulasi  
 
 
 
 
 
Problem Statment (Pernyataan/ Identifikasi 
Masalah) 
 
 
 
 
 
 
Data Collection (Pengumpulan Data) 
 
 
 
 
 
 
 
Data Processing (pengolahan Data) 
 
 
 
Verification (Pembuktian) 
 
 

Guru memberikan permasalahan 
yang menimbulkan rasa ingin 
tahu siswa untuk melakukan 
penyelidikan yang lebih 
mengenai permasalahan tersebut 
 
Guru memberi kesempatan 
kepada siswa untuk 
mengidentifikasi masalah-
masalah yang ditemukan pada 
kegiatan awal, kemudian 
dirumuskan dalam bentuk 
pertanyaan atau hipotesis 
 
Siswa melakukan eksplorasi 
dengan bimbingan guru, untuk 
menemukan pembuktian melalui 
kegiatan pengumpulan data 
seperti halnya melalui 
pengamatan, wawancara, atau 
kegiatan eksperimen 
 
Siswa dapat mengklasifikasikn 
atau menggolongkan data hasil 
pengamatannya 
 
Siswa melakukan pemeriksaan 
dengan cermat untuk 
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Generalization (Menarik Kesimpulan / 
Generalisasi) 

membuktikan dugaan awal yang 
telah dikemukakan. 
 
Siswa membuat kesimpulan 
dengan bimbingan guru 

 

d. Desain Pembelajaran Discovery Learning 

Tabel 2.7 langkah Pembelajaran Discovery Learning 

Kegiatan  Deskripsi Kegiatan  
Pendahuluan 

 

 

Inti 

Guru mengkondisikan siswa 
Siswa berdoa bersama 
Siswa memperhatikan guru memberi apersepsi  
Siswa memperhatikan motivasi dari guru  

Siswa memperhatikan guru menyampaikan 
materi simbol sila pancasila, teks laporan 
informatif dan sifat benda 
Siswa dan guru melakukan tanya jawab seputar 
materi 
Siswa dibentuk kelompok 
siswa diberikan soal untuk diselesaikan dengan 
kelompoknya (tahap stimulasi) 

Siswa dengan bimbingan guru menemukan 
jawaban sementara (problem statement) 

Inti  

 

 

 

 
 
 
Penutup 

Siswa melakukan pembuktian melalui 
eksperimen (pengumpulan data) 
Siswa menuliskan hasil pengamatannya 
(pengolahan data) 

Siswa memeriksa catatan hasil eksperimen 

untuk membuktikan dugaan awal 

(verification/pembuktian) 

Siswa dengan bimbingan guru menarik 
kesimpulan (menarik kesimpulan) 

Sumber : olahan peneliti 

Melalui proses belajar yang ditunjang dengan penggunaan model 

pembelajaran maka dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Pengalaman dan 

informasi yang didapat oleh siswa melalui model pembelajaran Inquiri dan 

Discovery Learning lebih banyak dibandingkan dengan model pembelajaran yang 

konvensional. Proses pembelajaran dengan menekankan keaktifan siswa, 

menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran maka siswa dapat belajar di mana 
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saja, menggunakan media dan sumber belajar apa saja, serta dapat dilakukan di 

mana saja. 

4. Hasil Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Setiap individu tidak terlepas dari suatu kegiatan yang di sebut dengan 

belajar. Seseorang perlu belajar untuk meningkatkan kualitas hidupnya, 

menambah pengalaman dan informasi baru. Melalui belajar seseorang akan 

mendapat keahlian dan memperbaiki ketidak tahuannya, sehingga dari tidak tahu 

menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dari bodoh menjadi pandai, dan dari 

pasif menjadi aktif. Melalui aktivitas belajar sehingga otak yang di anugerahkan 

Tuhan kepada manusia bertujuan supaya manusia memiliki ciri khas dan dapat 

dibedakan dengan binatang. Hamalik (dalam Hamdani, 2011:17) dijelaskan 

bahwa sesungguhnya belajar adalah ciri khas manusia sehingga manusia dapat 

dibedakan dengan binatang. Manusia dapat belajar selama sepanjang hayat serta 

dapat di lakukan di mana saja, sehingga belajar dapat di laksanakan di sekolah 

ataupun di rumah. 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2009:3) belajar adalah tindakan dan 

perilaku siswa yang kompleks. Kegiatan belajar memerlukan kehadiran siswa dan 

guru, serta adanya layanan sara dan prasarana sebagai pendukung kelangsungan 

kegiatan belajar. Pendapat lain tentang pengertian belajar adalah belajar menurut 

Gagne adalah seperangkat proses kognitif yang mengubah sifat simulasi 

lingkungan, melewati pengolahan informasi, menjadi kapasitas baru (Dimyati dan 

Mudjiono, 2009:10). 
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Melalui kegiatan belajar siswa didorong untuk mempelajari hal-hal baru 

sehingga menarik rasa ingin tahu serta dapat memenuhi kebutuhan 

pendidikannya. Bersamaan dengan rasa ingin tahunya sehingga kegiatan belajar 

pada pembelajaran tematik menilai tiga ranah yang meliputi ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotor siswa. Sagala (dalam Solikhah, 2017:17) menyatakan 

belajar adalah komponen ilmu pendidikan yang berkenaan dengan tujuan dan 

bahan interaksi, baik bersifat eksplisit maupun emplisit. Pendapat lain juga 

dikemukakan oleh Solikhah yang menyatakan bahwa belajar adalah aktivitas yang 

dilakukan seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar dan sengaja bertujuan 

untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, maupun pengetahuan baru yang 

memungkinkan terjadinya perubahan aspek kognitif, afektif, psikomotor dan 

sosial. 

Belajar adalah serangkaian aktivitas manusia yang sangat vital dan 

dilaksanakan secara terus menerus selama manusia tersebut masih hidup 

(Thobroni, 2016:15). Perubahan tingkah laku seseorang yang diperoleh dari 

kegiatan belajar tersebut dapat berdampak pada kehidupan di masyarakat, karena 

pengalaman belajar dapat dimanfaatkan untuk berinteraksi dengan lingkungan 

sekitarnya. Perubahan yang nampak dari belajar adalah kecakapan, sikap, dan 

kepandaian yang bersifat permanen pada diri seseorang. Hasil belajar berupa 

konsep, pengetahuan, dan informasi tersebut dapat digunakan untuk 

mempersiapkan diri masuk ke dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. 

Haryono (2015:1) menjelaskan bahwa pendidikan erat kaitannya dengan 

kegiatan belajar dan mengajar, karena ditujukan untuk memberikan perubahan 

pola pikir serta cara pandang seseorang terhadap suatu permasalahan untuk 



37 
 

 
 

menjadi manusia yang berkualitas. Seseorang dapat mengubah perilakunya 

melalui interaksi dengan orang lain maupun lingkungan dikatakan sebagai 

aktivitas belajar. Belajar dilakukan oleh pendidik (guru) terhadap peserta didik 

(siswa) sebagai tindakan atau proses penyampaian pengetahuan. Pentingnya 

belajar adalah untuk membentuk pola pikir yang kritis, meningkatkan kreatifitas, 

mengajarkan sikap terbuka dan demokratis, serta menciptakan manusia yang 

dapat menerima keberadaan orang lain. 

Keterlibatan siswa secara langsung merupakan suatu hal yang dianggap 

perlu dalam proses belajar. Dengan itu proses belajar yang dilaksanakan 

mendorong siswa belajar aktif baik secara individu maupun berkelompok. 

Keterlibatan siswa yang di maksudkan menghasilkan nilai yang mengarah pada 

pembentukan sikap, serta pembentukan keterampilan. 

Dari beberapa pengertian belajar yang dikemukakan di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa belajar adalah tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh 

seseorang untuk menggali informasi dan pengalaman serta mengubah pola pikir 

dan cara pandang sehingga menciptakan perubahan tingkah laku dan pemahaman 

seseorang. Kegiatan membaca, menulis, mengamati, mendengarkan termasuk 

kegiatan belajar, karena melalui kegiatan tersebut siswa dapat menemukan 

informasi baru dan mempelajarinya. 

b. Pengertian Hasil Belajar 

Pembelajaran dengan melibatkan peran guru dan siswa diharapkan dapat 

memberikan pengalaman bermakna bagi siswa. Keaktifan dan pemahaman siswa 

mempengaruhi hasil belajarnya. Maka peran guru dalam mengajar menentukan 

kualitas siswa. Keberhasilan proses belajar siswa dapat di lihat melalui hasil 
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belajarnya. Hasil belajar dapat di artikan sebagai tolak ukur tingkat pemahaman 

dan kemampuan siswa selama menerima materi pembelajaran. Pendapat tersebut 

di dukung oleh pernyataan Purwanto (dalam Solikhah, 2017:19) yang 

menjelaskan bahwa hasil belajar digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui 

seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang sudah di ajarkan. Siswa melalui 

kegiatan belajar dan evaluasi maka pada akhir evaluasi mereka akan mendapat 

hasil belajar. 

Hasil belajar menurut Suprijono (dalam Thobroni,2016:20) dijelaskan 

bahwa hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, 

sikap-sikap, apresiasi, serta keterampilan yang di peroleh. Sejalan dengan 

pemikiran Gagne bahwa hasil berlajar dapat dilihat melalui kemampuan merespon 

secara spesifik. Munculnya keterampilan, pengetahuan, dan perubahan sikap juga 

di katakan sebagai hasil belajar. Melalui belajar siswa dapat memiliki kemampuan 

menerima atau menolak sesuatu berdasarkan penilaiannya, sehingga siswa 

tersebut dikatakan telah belajar. 

Berdasarkan taksonomi hasil belajar terbagi menjadi tiga ranah 

diantaranya dalah ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Hasil belajar yang 

mengarah pada ranah kognitif berkaitan denga daya ingat tentang pengetahuan, 

keterampilan dan kemampuan intelektual (Kuswana, 2012:11). Kemampuan 

siswa dalam menerima dan mengingat materi pembelajaran, keterampilan yang 

nampak dan dapat diukur, serta kemampuan berfikir yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran merupakan hasil belajar yang di kategorikan pada ranah kognitif. 

Siswa dapat mengembangkan kemampuan ranah kognitif ini dengan melakukan 

latihan yang baik bersama guru maupun dengan lingkungan. 
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Menurut Bloom (dalam Thobroni, 2016:21), hasil belajar yang mencakup 

domain kognitif diantanya adalah  

a. Knowledge (pengetahuan, ingatan) 

b. Comprehension (pemahaman) 

c. Application (menerapkan) 

d. Analysis (menguraikan) 

e. Synthesis (mengorganisasikan, merencanakan) 

f. Evaluating (menilai) 

 
Selain pada ranah kognitif, juga mengarah pada ranah afektif yang 

sasarannya adalah untuk menguraikan perubahan sikap. Perubahan yang di 

maksud ialah minat, sikap, nilai-nilai, serta penyesuaian diri dengan individu lain. 

Ranah afektif ini tidak dapat di ukur secara jelas dan tepat oleh guru. Kuswana 

(2012:12) menyatakan bahwa hal tersebut disebabkan hasil belajar tersebut 

menyangkut perasaan dan rahasia yang ada dalam diri seseorang serta berkenaan 

dengan emosi. 

Domain afektif mencakup beberapa hal diantara ialah : 

a. Receiving (sikap menerima) 

b. Responding (memberi respon) 

c. Valuing (nilai) 

d. Organization (organisasi) 

e. Characterization (karakterisasi). 

Perubahan sikap pada siswa juga merupakan hasil belajar. Melalui belajar 

siswa dapat merubah tingkah lakunya dalam bersosialisasi, memiliki karakteristik, 

memberi dan menerima, serta mendapat nilai. Hal tersebut mempengaruhi 
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keterampilannya yang dimanfaatkan untuk kehidupan selanjutnya. Serta 

menunjang kemampuan pada ranah keterampilan motorik. Menilai sikap siswa 

dapat di lihat dari berbagai tingkah laku siswa yang menampakkan perhatian 

terhadap mata pelajaran, disiplin, dan menghormati guru. 

Ranah psikomotorik merupakan salah satu dari tiga ranah penilaian hasil 

belajar yang menekankan pada peran fisik atau gerak seseorang. Hasil belajar 

yang mengarah pada ranah psikomotorik pencapaiannya melalui keterampilan 

manipulasi yang melibatkan otot dan kekuatan fisik (Nurwati, 2014:391). Tingkat 

keahlian seseorang dapat ditunjukkan melalui keterampilan yang terdapat pada 

dirinya. Pada jenjang pendidikan mata pelajaran yang berhubungan dengan ranah 

psikomotor adalah mata pelajaran yang berorientasi pada materi gerakan serta 

menekankan pada fisik. 

Bloom dalam (Thobroni, 2016:22) menjelaskan bahwa domain pada ranah 

psikomotorik mencakup beberapa hal diantaranya adalah  

(1) Initiatory 

(2) Pre- routine 

(3) Rountinized 

(4) Keterampilan prosuktif, teknik, fisik, sosial, dan intelektual 

Dari pernyataan di atas pengertian mengenai hasil belajar maka peneliti 

penyimpulkan bahwa hasil belajar merupakan kemampuan dan keterampilan yang 

dimiliki siswa melalui proses belajar yang dinilai berdasarkan tiga ranah penilaian 

yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor.  
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c. Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Kegiatan belajar siswa tidak selalu berjalan sesuai dengan perencanaan. 

Sehingga mempengaruhi tujuan belajarnya, dengan demikian juga akan 

mempengaruhi hasil belajarnya. Keberhasilan atau kegagalan siswa dalam proses 

belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari luar maupun dari dalam diri 

siswa itu sendiri. 

Purwanto (dalam Yusman, 2010:31) menyatakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi proses dan prestasi belajar dibagi menjadi dua, yang ada pada 

organisme itu sendiri yang disebut dengan faktor individual, dan faktor yang ada 

di luar individu yang disebut sebagai faktor sosial. Kedua faktor tersebut dapat 

dilihat dari jasmaninya, sehingga siswa akan dapat dilihat bagaimana belajarnya 

melalui jasmaninya. Kondisi jasmani siswa yang sehat akan berbeda dengan siswa 

yang kurang sehat dalam kegiatan belajar. Sebagai contoh adalah ketika dalam 

proses pembelajaran siswa memiliki kondisi fisiologi yang kurang baik seperti 

pada indera pendengaran atau pada penglihatan, maka sudah dapat dipastikan 

siswa tersebut mengalami kesulitan dalam belajar (Yusman, 2010:32). 

Berdasarkan beberapa pengertian tentang hasil belajar, maka disimpulkan 

bahwa hasil belajar merupakan hasil akhir yang didapat oleh siswa setelah 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemampuan atau keterampilan siswa dapat di 

ukur melalui evaluasi hasil belajar. Kegiatan belajar mengajar perlu 

memperhatikan keefektifan model, penggunaan media, strategi untuk menarik 

perhatian siswa dalam belajar. Perlunya pembelajaran menyenangkan salah 

satunya untuk mempengaruhi peningkatan hasil belajar siswa. Hasil belajar 

terbagi dalam tiga ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor.  
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5. Materi  

a. PPKn 

Garuda Pancasila melambangkan persatuan Nusa, Bangsa, dan Bahasa. 

Makna lambang garuda dilihat dari setiap helai bulu Garuda adalah simbol 

kemerdekaan, karena jumlah bulu di leher Garuda ada 45 helai. Bulu di sayap 

berjumlah 17 helai sementara bulu ekor berjumlah 8 helai yang melambangkan 

kemerdekaan Indonesia yaitu 17 Agustus 1945. Lambang perisai Pancasila adalah 

lambang kesatuan bangsa. Bermakna pula sebagai cerminan kesatuan bangsa dan 

wujud kekuatan bangsa yang bersatu. Burung garuda mencengkram pita yang 

tertulis Bhineka Tungga Ika yang artinya berbeda tapi tetap satu. Ini menunjukkan 

adanya semangat persatuan. Oleh karena itu, kita wajib menjunjung persatuan. 

Persatuan didasari oleh semangat Sumpah pemuda. Semangat kesatuan Nusa, 

bangsa, dan bahasa. 

b. Bahasa Indonesia 

Teks laporan hasil observasi atau teks yang menjabarkan sesuatu yang 

berdasarkan hasil pengamatan. Teks laporan hasil observasi lebih menekankan 

pengelompokan ke dalam jenis-jenis berdasarkan ciri-ciri subjek yang diamatai 

tersebut. Teks laporan hasil observasi merupakan teks yang untuk menyampaikan 

informasi suatu hal secara nyata. Teks laporan tidak sama dengan teks deskripsi. 

Teks deskripsi lebih fokus pada hal-hal yang khusus dan keistimewaan suatu hal, 

sedangkan teks laporan lebih berhubungan dengan sesuatu yang umum. 

Teks laporan dapat digunakan untuk menyampaikan hasil observasi dan 

atau eksperimen. Temuan tersebut dapat dituliskan ke dalam suatu laporan, yang 

disebut teks laporan hasil observasi. Permasalahan  yang dapat dilaporkan ke 
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dalam teks laporan salah satunya eksperimen tentang wujud dan sifat benda. Baik 

berupa benda padat, benda cair, maupun benda gas yang sering ditemui dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Benda yang kita temui seharihari tergolonh menjadi tiga yaitu benda padat, 

cair, dan gas. Manusia, hewan , dan tumbuhan merupakan benda. Perlengkapan 

sekolah, peralatan rumah tangga juga termasuk benda. Sehingga pada suatu benda 

yang memiliki bentuk, volume, dan berat. 

Sifat dari benda padat adalah bentuk, ukiran dan berat tidak mengalami 

perubahan. Contoh beberapa benda padat yaitu 

Tabel  2.8 Gambar Benda Padat 

 

 

Gambar  Narasi  

 
Sumber: http://bit.ly/2EBUnoO 

Board Marker adalah salah salah satu 
perlengkapan sekolah, yang 
digunakan oleh guru untuk menulis 
di papan tulis. Board Marker 

merupakan benda padat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: http://bit.ly/2Hu79nn 

Kursi kayu merupakan salah satu 
perlengkapan rumah tangga. Kursi 
kayu adalah benda padat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: http://bit.ly/2EA5P07 

Batu adalah salah satu hasil alam, 
yang dimanfaatkan untuk berbagai 
kebutuhan. Batu adalah salah satu 
benda padat 
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Selain benda padat, benda cair juga memiliki sifat yang berbeda. Benda 

cair memiliki sifat yang dapat berubah-ubah sesuai dengan wadah yang di 

tempatinya, namun memiliki berat yang tetap. Benda cair sering di manfaatkan 

oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mandi, minum, 

mencuci, dan lain sebagainya. Keberadaan benda cair dalam kehidupan manusia 

sangat membantu untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup, maka dengan 

adanya air bersih manusia harus memanfaatkan dengan baik dan sesuai dengan 

kebutuhannya. Beberapa contoh benda cair adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.9 Gambar Benda Cair 

 

 

Selain benda padat dan benda cair, benda gas juga sama dengan benda 

yang lainnya yang memiliki sifat, bentu dan beratnya juga berubah-ubah. Sifat 

Gambar  Narasi  

 
Sumber :  http://bit.ly/2BDMa0J 

Minyak adalah salah satu bahan untuk 
memenuhi kebutuhan manusia, yang 
dimanfaatkan untuk memasak. Minyak 
adalah benda cair. 

 
Sumber : http://bit.ly/2ECcjvz 

Air merupakan salah satu yang dapat 
membantu kelangsungan hidup 
makhluk hidup.  

 
Sumber:  http://bit.ly/2obaEa6 

Sirup termasuk benda cair 
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dari benda gas, selalu sesuai dengan wadahnya. Benda gas menempati ruang yang 

kosong. Sifat dari gas dapat dilihat melalui balon atau kantong plastik yang di tiup. 

Kita dapat mengetahui sifat dari masing-masing benda, dengan 

percobaan untuk membuktikannya. Untuk mengetahui sifat dari benda padat, 

maka kita memerlukan beberapa peralatan diantaranta ialah : Ember, gelas, dan 

kantong plastik. Langkah-langkah percobaannya 

(1) Siapkan benda padat yang ada di dalam tas 

(2) Masukkan benda tersebut pada ember, gelas, dan terakhir kantong plastik 

(3) Amati, dan tuliskan hasil pengamatanmu 

Sifat dari benda cair juga dapat dibuktikan melalui percobaan dengan 

menyiapkan beberapa alat diantaranya air, minyak, gelas, ember, plastik. Langkah 

percobaannya  

(1) Siapkan minyak dan air, dan alat-alat yang disebutkan di atas 

(2) Masukkan air ke dalam gelas, ember, dan plastik secara bergantian  

(3) Masukkan minyak ke dalam gelas, ember dan plastik secara bergantian 

(4) Amati, dan tuliskan hasil pengamatanmu 

Terakhir sifat pada benda gas, yang seringkali sulit untuk diamati. Pada 

percobaan kali ini kita perlu mempersiapkan berapa alat diantaranya ialah  balon 

dan lidi. Langkah percobaanya  

(1) Siapkan balon dan lidi 

(2) Tiup balon, lalu ikat 

(3) Gantungkan balon pada ujung lidi 

(4) Perlahan tusuk balon, perhatikan udaya yang keluar dari sisi balon yang 

tertusuk 
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(5) Letakkan tanganmu pada posisi itu, dan rasakan udara yang keluar.  

(6) Catat hasil pengamatanmu. 

Materi pembelajaran di kutip dari buku paket BSE Zein (2009:36-38). 

Standar kelulusan dari materi ini di ukur berdasarkan tiga aspek yaitu 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan. SKL dinyatakan dalam tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 2.10 Standar Kelulusan  

Domain  Sekolah Dasar 
Sikap  
 
 
 
 
 
Keterampilan 
 
 
 
Pengetahuan 

Menerima+menjalankan+menghargai+menghayati+mengam
alkan 
Pribadi yang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan 
bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial, alam sekitar, dunia dan peradabannya. 
 
Mengamati+menanya+mencoba+menalar+mencipta 
Pribadi yang berkemampuan pikir dan tindakan yang efektif 
dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret. 
 
Mengetahui+memahami+menerapkan+menganalisa+menge
valuasi 
Pribadi yang menguasai pengetahuan dan teknologi, seni 
budaya, dan berwawasan kemanusiaan kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban. 

 

 Dapat disimpulkan bahwa standar Kelulusan dinilai berdasarkan tiga 

domain yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan pada diri siswa. Sehingga 

tidak hanya menilai pada kemampuan siswa saja melainkan bagaimana sikap 

siswa tehadap guru dan teman-temannya. Penilaian keterampilan akan mendorong 

siswa berfikir kreatif. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Berikut adalah hasil penelitian yang relevan sesuai berkaitan dengan 

penelitian eksperimen semu pada skripsi yang terdapat pada penelitian terdahulu. 

Skripsi yang di tulis oleh Milatus Solikhah (2017) “Perbandingan Model 

Pembelajaran Inquiry dan Model Pembelajaran Discovery terhadap Hasil Belajar 
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IPS Siswa Kelas V SD Negeri 10 Metro Timur”. Permasalahan pada kelas V SDN 

10 Metro Timur ialah rendahnya hasil belajar siswa kelas V-A dengan nilai rata-

rata 63 dan kelas V-B dengan nilai rata-rata 61,50. Berdasarkan hasil uji pada 

kedua kelas eksperimen tersebut, terdapat selisih sebesar 0,14. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan model Inquiry dan Discovery Learning tampak 

adanya perbedaan yang signifikan. 

Penelitian relevan ke dua adalah penelitian oleh Ade Yusman tahun 2010 

yang meneliti tentang “Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiti Terhadap Hasil 

Belajar Fisika Siswa Pada Pokok Bahasan Gerak”. Hasil perhitungan diperoleh 

thitung 2,52 sedangkan pada ttabel 1,99. Maka dapat disimpulkan bahwa thitung> 

ttabel hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima, yang 

artinya hasil belajar fisika dengan model Inkui lebih tinggi dari hasil belajar 

dengan metode konvensional. 

Penelitian mengenai perbandingan mmodel pembelajaran Discovery 

Learning juga diteliti oleh Ilmiah tahun 2016 dengan judul “Perbandingan Model 

Pembelajaran Discovery Learning (DL) dan Problem Based Learning (PBL) 

Berbasis Assesment for Learning (AFL) Terhadap Hasil Belajar Matematika 

Siswa Kelas VII SMP AL Mazaakhirah Baramuli Kab. Pinrang” 

Berdasarkan penelitian relevan tersebut,  dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan model pembelajaran Inquiry maupun model pembelajaran Discovery 

Learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Sehingga peneliti ingin 

membandingkan kedua model tersebut untuk mengetahui manakah model 

pembelajaran yang memberikan pengaruh lebih besar terhadap hasil belajar siswa.  
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Tabel 2.11 Persamaan dan Perbedaan Penelitian 

Penulis  Judul Penelitian  Hasil  Persamaan  Perbedaan 

Milatus 
Solikhah 
(2017) 

Perbandingan 
Model 
Pembelajaran 
Inquiry dan 
Model 
Pembelajaran 
Discovery 

terhadap Hasil 
Belajar IPS 
Siswa Kelas V 
SD Negeri 10 
Metro Timur 

Selisih nilai rata-
rata sebesar 0,14 
sehingga tampak 
adanya perbedaan 
yang signifikan. 

a. Penelitian 
eksperimen 

b. Perbandinga
n model 
Inquiry dan 

Discovery 

Learning  
c. Hasil belajar 

siswa 

a. Hasil 
belajar 
IPS kelas 
V 

Ade 
Yusman 
(2010) 

Pengaruh Model 
Pembelajaran 
Inkuiri Terhadap 
Hasil Belajar 
Fisika Siswa 
pada Pokok 
Bahasan Gerak 

Nilai rata-rata 
kelas eksperimen 
59, kelas kontrol 
53. Sehingga 
terdapat pengaruh 
penerapan 
pembelajaran 
inkuiri terhadap 
hasil belajar 
fisika. 

a. Penelitian 
eksperimen 

b. Hasil belajar  

a. Hasil 
belajar 
siswa 
fisika 

b. Menggun
akan satu 
model 

Ilmiah 
(2016) 

Perbandingan 
Model 
Pembelajaran 
Discovery 
Learning (DL) 
dan Problem 
Based Learning 
(PBL) Berbasis 
Assesment for 
Learning (AFL) 
Terhadap Hasil 
Belajar 
Matematika 
Siswa Kelas VII 
SMP AL 
Mazaakhirah 
Baramuli Kab. 
Pinrang 

Tidak terdapat 
perbedaan yang 
signifikan antara 
hasil belajar 
matematika 
dengan model 
Discovery 

Learning dan 
Problem Based 

Learning berbasis 
assesment for 

learning. 

a. Penelitian 
eksperimen 

b. Hasil belajar 

a. Hasil 
belajar 
matemati
ka 

b. Menggun
akan 
model 
Discovery 
Learning 
dan 
Problem 
Based 
Learning 

c. Pada 
jenjang 
SMP 

 

C. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah komparatif tersebut dapat di rumuskan 

hipotesis sebagai berikut : 

H0 : Tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara model pembelajaran 

Inquiry dengan model pembelajaran Discovery Learning. 
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H1 : Terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara model pembelajaran Inquiry 

dengan model pembelajaran Discovery Learning. 

D. Kerangka Pikir 

Proses belajar mengajar dengan metode pembelajaran konvensional 

terkesan membosankan. Secara garis besar tentu belum diterapkan suatu model 

pembelajaran. Dampak ialah siswa cepat merasa bosan dan tidak memperhatikan 

guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, sehingga hasil belajar rendah. 

Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Sagala (dalam Andiasari, 2015:16) bahwa 

kegiatan pembelajaran tematik siswa tidak hanya mendengar dan mencatat. Siswa 

perlu melakukan percobaan, diskusi, atau melakukan permainan. 

Kegiatan eksperimen dapat mendorong siswa melakukan percobaan 

dengan pengamatan dan menemukan hal baru hingga menyimpulkan temuannya. 

Kegiatan belajar mengajar yang aktif perlu adanya model pembelajaran sebagai 

pedoman dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Penggunaan model 

pembelajaran Inquiry dan model pembelajaran Discovery Learning diharapkan 

mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 

Kedua model tersebut merupakan pembelajaran konstruktivisme. Model 

pembelajaran Inquiry dan model pembelajaran Discovery Learning dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Dengan dilakukannya penelitian ini maka 

dapat mengetahui perbandingan hasil belajar siswa dengan model Inquiry atau 

model pembelajaran Discovery Learning yang hasil belajarnya meningkat lebih 

besar. Berikut bagan kerangka pikir penelitian ini : 

  



50 

Model pembelajaran kontrukstivisme 

1. Discovery Learning 5. The Accelerated

2. Reception Learning 6. Quantum Learning

3. Assisted Learning 7. CTL (Inquiry)

4. Active Learning

Kondisi Ideal 

Siswa menemukan konsep, prinsip 
melalui penemuan secara individu 
maupun kelompok kecil. Guru 
memberikan arahan dan sebagai 
fasilitator. 

Kondisi Nyata 

Tidak menggunakan model 
pembelajaran Discovery Learning 

Menggunakan metode konvensional. 
Pembelajaran berpusat pada guru. 

Pendekatan : Kuantitatif eksperimen 

Desain penelitian  : Pre Experimental (The Static Group Pretest-

Posttest Design) 

Teknik pengumpulan data : Observasi, wawancara, tes, dokumentasi 

Analisis data  : Uji –t Independent Sample T-Test 

Terdapat perbedaan hasil belajar siswa kelas III. Hasil belajar siswa menggunakan 
model pembelajaran Inquiry lebih tinggi dari model pembelajaran Discovery 

Learning  


