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ABSTRAK
Adapun tujuan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah untuk mengetahui peningkatan
keaktifant, kreatifitas, menumbuhkan kerjasama, dan hasil belajar IPS melalui strategi inkuiri bagi
siswa kelas V SD Negeri Palur 1tahun pelajaran 2013/ 2014.
Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan yaitu bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2014.
Penelitian dilakukan pada waktu itu karena materi yang berhubungan dengan mendeskripsikan
gaya dalam pembelajaran IPS untuk siswa kelas V masuk materi program semester II tahun
pelajaran 2013/ 2014. Adapun yang menjadi subyek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa
kelas V SD Negeri Palur 1 UPTD Pendidikan Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.
Prosedur penelitian yang digunakan yaitu prosedur jenis penelitian tindakan kelas yang
dilaksanakan dalam 2 siklus, setiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan,
pengamatan dan refleksi. Analisis data kualitatif model pembelajaran dianalisis menggunakan
analisis deskritif kualitatif dengan membandingkan siklus I dan siklus ke II sedangkan data yang
berupa angka (kuantitatif) dari hasil belajar siswa dianalisis menggunakan deskriptif komparatif
yaitu membandingkan nilai tes kondisi awal, nilai siklus 1 dan nilai tes siklus II kemudian difleksi.
Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS topik Lapangan Kerja di kelas V dengan
menggunakan model inkuiri terbimbing dilihat dari proses yang dilaksanakan secara diskusi
kelompok dalam setiap tindakan ternyata hasilnya sangat baik, dengan komunikasi yang
dilakukan peneliti secara multi arah dapat meningkatkan aktivitas bertanya dan menjawab
pertanyaan sehingga siswa mampu berpikir kritis dalam memecahkan suatu permasalahan,
sedangkan dilihat dari hasil belajar siswa yang dilaksanakan secara individu dalam pembelajaran
IPS di kelas V Topik Lapangan Kerja dari setiap tindakan ternyata hasilnya ada peningkatan.
Kata Kunci : Minat dan Hasil Belajar IPS, Strategi Inkuiri

PENDAHULUAN
Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial menekankan pada pemberian pengalaman langsung
untuk mengembangkan kompetensi agar siswa mampu menjelajahi dan memahami tentang sejarah
nasional. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial diarahkan untuk mencari tahu dan berbuat sehingga
dapat membantu siswa memahami tentang sejarah pada masa lampau. Ilmu Pengetahuan Sosial bukan
hanya penguasan kumpulan yang berupa fakta, konsep, atau prinsip saja tetapi juga merupakan suatu
proses pengetahuan tentang sejarah. Di tingkat SD diharapkan ada penekanan pembelajaran yang
diarahkan pada pengalaman belajar untuk merancana dan membuat suatu pengetahuan tentang sejarah
melalui penerapan konsep IPS dan kompetensi bekerja ilmiah secara bijaksana. Namun kenyataan
pada materi kemampuan mendiskripsikan tentang sejarah siswa kelas V SD Negeri Palur 1 pada
Semester II Tahun Pelajaran 2013/ 2014 masih rendah belum sesuai dengan standar keberhasilan yang
ditetapkan. Berdasakan pengamatan peneliti aktivitas siswa dalam mengikuti proses pembelajaran
siswa tampak pasif dan kurang antusias, kurang tertarik, kurang kreatif dan belum ada kerjasama, dan
hasil ulangan harian belum semua siswa dapat mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal ( KKM) . Dari
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17 siswa yang mendapat nilai di atas KKM hanya 4 siswa (23,53 %)dan yang mendapat nilai di bawah
KKM ada 13 siswa (76,47 %) dengan nilai rata-rata kelas 54,70.
Harapan setelah penelitian tindakan kelas dengan melalui strategi inkuiri dalam pembelajaran
IPS siswa mempunyai pengalaman-pengalaman belajar nyata, menemukan sendiri, mengambil
inisiatif, memecahkan masalah, membuat keputusan dan bekerjasama mencari solusi terhadap
masalah-masalah yang ditemukan . Dalam proses pembelajaran IPS diharapkan dapat menjadi wahana
bagi siswa untuk mempelajari tentang sejarah perjuangan nasioanla dan pergerakan kemerdekaan, serta
pengembangan lebih lanjut dalam menerapkan hasil sejarah di dalam kehidupan sehari-hari. Proses
pembelajaran IPS menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan potensi
agar menjelajahi dan memahami tentang sejerah perjuangan dan pergerakan kemerdekaan. Dengan
inkuiri dan berbuat diharapkan siswa aktif, kreatif dan mampu bekerjasama dalam memecahkan
masalah dalam kelompoknya serta meningkat hasil belajarnya yaitu minimal memperoleh nilai di atas
KKM yaitu 62 dengan nilai rata-rata minimal 66,00.
Berdasarkan adanya kesenjangan antara kenyataan dan harapan siswa, dimana kenyataan
kemampuan mendiskripsikan tentang gaya siswa kelas V SD Negeri Palur 1 pada semester II tahun
pelajaran 2013/ 2014 masih rendah belum sesuai dengan standar keberhasilan yang ditetapkan.
Berdasakan pengamatan peneliti aktivitas siswa dalam mengikuti proses pembelajaran siswa tampak
pasif dan kurang antusias, kurang tertarik, kurang kreatif dan belum ada kerjasama, dan hasil ulangan
harian belum semua siswa dapat mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal ( KKM) . dari 17 siswa yang
mendapat nilai di atas KKM hanya 4 siswa (23,53 %)dan yang mendapat nilai di bawah KKM ada 13
siswa (76,47 %) dengan nilai rata-rata kelas 54,70. Harapan setelah penelitian tindakan kelas dengan
melalui strategi inkuiri dalam pembelajaran IPS siswa mempunyai pengalaman-pengalaman belajar
nyata, menemukan sendiri, mengambil inisiatif, memecahkan masalah, membuat keputusan dan
bekerjasama mencari solusi terhadap masalah-masalah yang ditemukan . Dalam proses pembelajaran
IPS diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar,
serta prospek penembangan lebih lanjut dalam menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Proses
pembelajaran IPS menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan potensi
agar menjelajahi dan memahami arti sejarah bagi kehidupan di era sekarang ini. Dengan inkuiri dan
berbuat diharapkan siswa aktif, kreatif dan mampu bekerjasama dalam memecahkan masalah dalam
kelompoknya serta meningkat hasil belajarnya yaitu minimal memperoleh nilai di atas KKM yaitu 62
dengan nilai rata-rata min 66,00.
Berdasarkan masalah di atas perlu adanya cara pemecahan masalah atau solusi tindakan yaitu
diadakan penelitian tindakan kelas, penelitian dilaksanakan dengan dua siklus. Setiap siklus
dilaksanakan dengan 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan,dan refleksi. Tindakan
siklus pertama menggunakan strategi inkuiri tanpa bimbinan guru tanpa dan pada tindakan siklus
kedua menggunakan strategi inkuiri dengan bimbingan guru. Tindakan siklus pertama dan kedua
digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran tentang kemampuan mendiskripsikan gaya dalam
pembelajaran IPS siswa kelas V SD Negeri Palur 1 semester II tahun pelajaran 2013/ 2014.
Mengingat keterbatasan yang ada pada peneliti bedasarkan masalah di atas agar kemampuan
mendiskripsikan gaya siswa meningkat dan tercipta proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif,
efektif dan menyenangkan (PAIKEM) peneliti mencoba mengadakan penelitian tindakan kelas dengan
judul: “Penerapan Strategi Inkuiri Untuk Meningkatkan Kemampuan Mendiskripsikan Gaya dalam
Pembelajaran IPS Bagi Siswa Kelas V SD Negeri Palur 1Semester II Tahun Pelajaran 2013/ 2014”.
A. Landasan Teori
1. Teori Strategi Belajar Mengajar
Strategi diartikan sebagai “a plan, method, or series of activities designed to achieves a
particular educational goal” Jadi, dengan demikian strategi pembelajaran dapat diartikan
sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai
tujuan pendidikan tertentu.
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Ada dua hal yang patut kita cermati dalam pengertian di atas. Pertama, strategi
pembelajaran merupakan rencana tindakan (rangkaian kegiatan) termasuk penggunaan metode
dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Ini berarti
penyusunan suatu strategi baru sampai pada proses penyusunan rencana kerja belum sampai
pada tindakan. Kedua, strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu, artinya; arah dari
semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Dengan demikian,
penyusunan langkah – langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber
belajar semuanya diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan. Oleh sebab itu, sebelum
menentukan strategi, perlu dirumuskan tujuan yang jelas yang dapat diukur keberhasilannya.
2. Strategi Pembelajaran Inkuiri
Strategi Pembelajaran Inkuiri (SPI) adalah salah satu strategi pembelajaran dimana
peran siswa dalam strategi ini yaitu mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran,
sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing siswa untuk belajar. Melalui
strategi ini, anak mengembangkan kreatifitas diri sendiri dengan bantuan yang diberikan
oleh guru. Kreatifitas itu sendiri adalah modal dalam pencerdasan dan pendewasaan anak.
Hasil Penelitian
1. Siklus I
Berdasarkan hasil penelitian diketemukan bahwa penyampaian materi hanya berpola
satu arah, tidak memberdayakan alat bantu lain selaian gambar yang ada pada LKS, ada 2
kelompok yang masih kurang tepat dalam merumuskan masalah, belum meratanya
komunikasi, aktivitas bertanya belum terlihat, kurang ada tanggapan dari siswa ketika siswa
menyampaikan hasil kerjanya, pelaksanaan evaluasi tindakan I belum berhasil dan penggunaan
waktu belum effisien, maka diadakan tindakan kelas ulangan (Tindakan Ia)
Tabel Hasil Test Akhir Siklus I Tindakan I
X
F
5
8
6
6
7
11
8
11
E
36
X
6.75

x.f
30
48
77
88
234

....%
300
480
770
880
2430
67.5%

Tabel Hasil Test Akhir Siklus I Tindakan I a
X
F
x.f
...%
6
5
30
300
7
10
70
700
8
12
96
960
9
9
81
810
E
36
277
2777
X
7.69
76.9%
2. Siklus II
Pada siklus II ini diperoleh data bahwa penerapan langkah-langkah inkuiri sebagian
besar sudah dipahami, penggunaan alat peraga atau media lain dapat menunjang pembelajaran,
pertanyaan peneliti hendaknya dilaksanakan secara individu, aktivitas bertanya dalam
kelompok masih kurang, aktifitas menjawab pertanyaan masih didominasi oleh siswa yang
pintar saja, pelaksanaan evaluasi tindakan sudah berhasil untuk selanjutnya pembuatan soal
hendaknya dapat menopang dalam pengembangan kemampuan berpikir siswa.
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Tabel Hasil Test Akhir Siklus II Tindakan II
X
F
6
3
7
10
8
12
9
9
10
2
E
36
X
7.91

x.f
18
70
96
81
20
285

...%
180
700
960
810
200
2850
79.1%

3. Siklus III
Pada siklus ini temuan yang diperoleh adalah sbb. : penerapan langkah inkuiri sudah
dapat dipahami siswa, memberdayakan lingkungan sekitar (dunia nyata) dapat mempermudah
siswa mengerjakan langkah-langkah inkuiri, aktivitas dan kreatifitas siswa dalam kelompok
harus selalu ditingkatkan,pentingnya memberikan penguatan dalam kegiatan pembelajaran
untuk memotivasi siswa, keberanian bertanya supaya lebih ditingkatkan, pelaksanaan evaluasi
ada peningkatan.
Tabel Hasil Test Akhir Siklus III Tindakan III
X
F
6
1
7
6
8
16
9
8
10
5
E
36
X
8.27

x.f
6
42
128
72
50
298

...%
60
420
1280
720
500
2980
82.7%

Dari ketiga siklus diatas diperoleh hasil yang signifikan bahwa dari satu siklus ke
siklus berikutnya ada perbaikan dan respon siswa dalam mengikuti pembelajaran tampak
antusias hal ini dapat dilihat dari hasil evaluasi yang terus meningkat.
Pembahasan
1. Siklus I
Pada awal pelaksanaan penelitian siswa masih merasa asing akan inkuiri sehingga
aktivitas bertanya masih kurang, pada tahap menggali pertanyaan-pertanyaan siswa peneliti
belum memberikan keleluasaan pada siswa untuk menjawab pertanyaan seluas mungkin,
dan pada waktu siswa menyampaikan hasil diskusinya kurang mendapat tanggapan dari siswa
lainnya sehingga peneliti harus membahas kembali hasil kerja tiap kelompok dan oleh karena
itu peneliti melakukan tindakan ulangan pada siklus I, pada tindakan ulangan (Ia) pada waktu
siswa menyajikan hasil kerja ke depan kelas sudah terlihat respon dari temannya bahkan
sempat terjadi argumentasi antara siswa atas ketidak setujuan jawaban yang dibacakan ,
sehingga upaya peneliti pada tindakan Ia dalam menerapkan langkah-langkah inkuiri dapat
dipahami siswa dan komunikasi dalam pembelajaran yang direncanakan dikatakan berhasil
karena hasil evaluasi mencapai target 75 % dengan nilai rata-rata 7.69
2. Siklus II
Pada tindakan dua peneliti menemukan peningatan pemahaman siswa dalam kegiatan
pembelajaran, upaya peneliti untuk memberdayakan media atau alat bantu lain yang berupa
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gambar dan cerita mempermudah siswa menyelaraskan langkah-langkah inkuiri pada topik
yang digunakan dapat dipahami siswa dengan benar sehingga kegiatan selanjutnya peneliti
perlu mengembangkan komunikasi secara multi arah dengan tujuan mengembangkan
kemampuan siswa dalam bertanya. Pada akhir pertemuan peneliti melakukan evaluasi secara
individu ternyata 3 orang siswa yang mendapat nilai 6 sedang rata-rata dari keseluruhan siswa
mencapai 7.91. dengan persentase 7.91 % upaya peneliti dalam menerapkan langkah-langkah
inkuiri dapat dikatakan sudah berhasil dan dipahami oleh siswa.
3. Siklus III
Pada siklus ini peneliti masih melakukan perbaikan-perbaikan yang direfleksikan
sebagai kekurangan dari tindakan pada siklus II, peneliti berusaha memperbaiki dan
mengembangkan hal-hal yang direvisi dalam diskusi kelompok dengan materi berbeda,
peneliti sudah berhasil menggali pertanyaan-pertanyaan siswa membawa hasil yang baik
dengan memberi keleluasaan pada siswa untuk bertanya dan menjawab pertanyaan seluas
mungkin ternyata hampir merata, cara kerja siswa pada tiap kelompok sudah terpimpin dengan
baik.
Pada saat peneliti mulai mengembangkan komunikasi secara multi arah ternyata
hasilnya semakin meningkat respon siswa sangat baik dalam menjawab pertanyaan, sebagai
pendorong peneliti membantu mengarahkan pertanyaan ternyata pada tahap merumuskan
hipotesa jawaban siswa hampir semua benar hanya susunan kalimatnya saja yang berbeda.
Pada saat siswa menyajikan hasil kerja kelompoknya siswa lain merespon dan terjadi
argumentasi dalam mempertahankan pendapatnya dengan demikian terlihat dinamika belajar
yang bersemangat dimana siswa semakin aktif dan tanggap dalam mengikuti pembelajaran.
Pada perolehan hasil evaluasi pada siklus ketiga didapat nilai rata-rata 8.27 dengan
persentase 82.7% dan ini berarti pemahaman siswa terhadap langkah-langkah inquiri telah
berhasil dengan baik dan dipahami.
Melalui 3 siklus 3 tindakan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peneliti
dapat melaksanakan pembelajaran IPS topik Lapangan Kerja dengan menggunakan langkalangkah inkuiri terbimbing. Hasil pembelajaran yang dilaksanakan di kelas V dapat dikatakan
berhasil dengan baik karena pemahaman siswa terlihat adanya peningkatan dari setiap tindakan
yang telah dilaksanakan. Upaya peneliti dalam mengembangkan aktivitas siswa dalam
pembelajaran IPS dari setiap tindakan ternyata ada peningkatan hasil dan berhasil dengan baik
hal ini dapat dilihat dari setiap jawab nilai siswa yang mendapatkan nilai terkecil dan terbesar
telah mencapai target 75% sesuai dengan belajar Tuntas (komara.2002:36)
Kesimpulan
Berdasarkan atas keseluruhan analisis beserta pembahasan hasil penelitian, akhirnya
peneliti dapat merumuskan kesimpulan hasil penelitian ini sebagai berikut :
1. Rencana pembelajaran IPS dengan menggunakan model inkuiri terbimbing merupakan
salah satu model pembelajaran yang dapat mengembangkan aktivitas belajar siswa sehingga
proses dan hasil belajar siswa lebih baik. Oleh karena itu pembelajaran dengan menggunakan
model inkuiri terbimbing cukup efektif untuk meningkatkan kualitas hasil belahar IPS di
sekolah dasar. Dalam pembelajaran IPS interaksi optimal antara guru dan siswa atau siswa
dengan lingkungan sekitar merupakan faktor yang sangat menentukan aktifitas belajar siswa
dan pencapaian keberhasilan belajar siswa karena produktivitas siswa dalam IPS akan banyak
dipengaruhi oleh pola guru dalam mengajar.
2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS dengan menggunkan model inkuiri terbimbing
dalam proses pembelajaran IPS dapat merangsang siswa menunjukkan antusias dan
keceriaannya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran IPS, dapat mengarahkan siswa untuk
memiliki keberanian membuat pertanyaan atau jawaban serta mampu berpikir kritis, analisis
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dan argumentatif, hal ini tampak dari aktivitas siswa dalam mengemukakan pendapatnya pada
diskusi kelompok dan dalam menanggapi hasil diskusi kelompok lain yang tengah
dipresentasikan di depan kelas.
3. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS topik Lapangan Kerja di kelas V dengan
menggunakan model inkuiri terbimbing dilihat dari proses yang dilaksanakan secara diskusi
kelompok dalam setiap tindakan ternyata hasilnya sangat baik, dengan komunikasi yang
dilakukan peneliti secara multi arah dapat meningkatkan aktivitas bertanya dan menjawab
pertanyaan sehingga siswa mampu berpikir kritis dalam memecahkan suatu permasalahan,
sedangkan dilihat dari hasil belajar siswa yang dilaksanakan secara individu dalam
pembelajaran IPS di kelas V Topik Lapangan Kerja dari setiap tindakan ternyata
hasilnya ada peningkatan.
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