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INQUIRY LEARNING MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 

IPA KELAS VIII SMP NEGERI 2 JATINEGARA 

 

Kasori 

SMP Negeri 2 Jatinegara 

 

ABSTRAK 

Tujuan penulisan makalah best practice ini yaitu meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pada 

mata pelajaran IPA pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Jatinegara dengan digunakan metode 

Inquiry learning pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Jatinegara dengan digunakannya metode 

Inquiry learning pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Jatinegara. Hasil yang didapat dalam makalah 

best practice tersebut menunjukkan data hasil belajar siswa mengalami peningkatan yaitu tuntas 

belajar 30 siswa atau 83,33% dan belum tuntas belajar 4 siswa 16,67%. Begitu pula kelas yang lain 

juga mengalami kenaikkan yang signifikan. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa 

penerapan model pembelajaran Inquiry dapat meningkatkan hasil belajar siswa, sehingga dapat 

digunakan sebagai salah satu alternative model pembelajaran IPA sehingga dapat diterapkan 

kepada guru lain untuk menerapkan metode pembelajaran Inquiry karena dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Hasil belajar siswa yang diperoleh juga dipengaruhi oleh adanya aktivitas yang tinggi 

yaitu aktivitas yang bersifat fisik dan mental yang saling terkait untuk mengoptimalkan proses 

belajar, semakin tinggi aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas maka secara tidak 

langsung proses belajar siswa berlangsung dengan baik. 

Kata Kunci: Metode Pembelajaran Inquiry, Hasil Belajar 

 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran kurikulum 2013 memungkinkan peserta didik mengembangkan semua 

kompetensinya yaitu kompetensi sikap spiritual dan social, pengetahuan, serta keterampilan. 

Itu artinya peserta didik akan mempraktikan lebih banyak pengetahuan dan keterampilan 

yang telah dikuasai dengan memperhatikan sikap-sikap positif sebagai makhluk social 

misalnya santun, peduli, jujur, disiplin, percaya diri, bertanggung jawab, bekerja sama dan 

cinta damai.  

Pendidikan tingkat SMP terutama dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

memerlukan metode atau cara pembelajaran yang dapat mendorong peserta didik untuk 

lebih bisa memahami. Namun, pada kenyataannya tidak semua peserta didik menyukai mata 

pelajaran IPA dengan alasan terdapat materi yang sulit, ada hitungan, banyak teori yang 

perlu dihafalkan dan lain-lain. Selain itu, alasan lain tidak menyukai mata pelajaran IPA 

adalah yang berasal dari guru pengampunya. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana guru 

menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. 

Pembelajaran IPA pada dasarnya tidak hanya sekadar hafalan, hitungan atau 

membaca saja, akan tetapi perlu adanya teknik pembelajaran yang dapat membuat peserta 

didik lebih memahami materi yang disampaikan. Adanya model-model pembelajaran dapat 

diterapkan dalam proses pembelajaran dengan didukung media atau alat peraga yang lain. 

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan hasil belajar siswa rendah, antara 

lain: (1) metode pembelajaran yang digunakan masih monoton, misalnya dengan 

menggunakan metode ceramah yang kurang memanfaatkan media dan sumber belajar; (2) 
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siswa kurang motivasi untuk mengerjakan tugas-tugas di rumah; (3) minat baca siswa masih 

rendah; (4) siswa masih pasif di dalam mengikuti pelajaran dan diskusi kelompok; (5) 

siswa takut untuk bertanya kepada guru pada saat proses belajar mengajar; dan (6) siswa 

tidak berani untuk tampil maju di depan kelas pada saat presentasi. 

Pelaksanaan kegiatan mengajar dengan metode ceramah (metode 

konvensional) yang hanya menekankan pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Jatinegara. 

Secara keseluruhan kemampuan hasil belajar jumlah siswa yang tuntas baru mencapai 40% 

selebihnya 60% belum tuntas. Kondisi belajar yang demikian menuntut alternatif metode 

yang bisa membantu perbaikan untuk menciptakan suasana belajar yang efektif dan dapat 

memberikan kesempatan siswa untuk lebih aktif bekerja sama dengan teman yang lain dan 

juga dapat membangun pengembangan pengetahuan siswa. Salah satu solusi yang 

digunakan untuk mengatasi permasalahan ini adalah penerapan metode inkuiri 

terbimbing. Peneliti memilih metode inkuiri terbimbing, karena metode ini mengajak siswa 

untuk lebih aktif dan membangun kemampuan berpikir siswa secara individu maupun 

kelompok, sehingga dengan diskusi yang membangun pengembangan pengetahuan siswa, 

diharapkan kemampuan siswa akan bertambah dan hasil belajar siswa dapat meningkat. 

Melalui pembelajaran dengan metode inkuiri terbimbing diharapkan dapat 

menggairahkan siswa kelas VIII SMP N 2 Jatinegara di dalam mengikuti pelajaran IPA 

sehingga tidak menimbulkan kebosanan dan kejenuhan. Selain itu, melalui metode inkuiri 

terbimbing ini, diharapkan pengetahuan siswa akan berkembang dan dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPA. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimanakah penerapan model 

pembelajaran Inquiry Learning dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas VIII 

SMP Negeri 2 Jatinegara? (2) Bagaimanakah proses pelaksanaan model pembelajaran 

Inquiry Learning berlangsung sebagai upaya meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa 

kelas VIII SMP Negeri 2 Jatinegara? 

Adapun kegiatan pembelajaran dengan praktikum uji makanan bertujuan untuk: (1) 

Untuk mengetahui bagaimana model Inquiry Learning dapat meningkatkan hasil belajar IPA 

kelas VIII SMP Negeri 2 Jatinegara. (2) Untuk mengetahui proses pelaksanaan model 

pembelajaran Inquiry Learning berlangsung sebagai upaya meningkatkan hasil belajar IPA 

kelas VIII SMP Negeri 2 Jatinegara. 

KAJIAN TEORI 

Pengertian pembelajaran IPA  

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang 

tersusun secara sistematik dan dalam penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-

gejala alam. Perkembangan IPA selanjutnya tidak tidak hanya ditandai oleh adanya 

kumpulan fakta saja, tetapi juga munculnya “metode ilmiah” (scientific methods) yang 

terwujud melalui suatu rangkaian “kerja ilmiah (working scientifically), niali dan “sikap 

ilmiah” (scientific attitudes). Sejalan dengan pengertian tersebut, IPA merupakan suatu 

rangkaian konsep yang saling berkaitan dengan bagian-bagian konsep yang telah 

berkembang senagai suatu hasil eksperimen dan observasi, dan selanjutnya akan 

bermanfaat untuk eksperimentasi dan observasi lebih lanjut. 
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Merujuk pada pengertian IPA di atas maka hakikat IPA meliputi empat unsusr, yaitu: 

(1) produk berupa fakta, prinsip, teiro dan hukum, (2) proses yaitu prosedur pemecahan 

masalah melalui metode ilmiah, metode ilmiah meliputi pengamatan, penyusunan hipotesis, 

perancangan eksperimen, percobaan atau penyelidikan, pengujian hipotesis melalui 

eksperimentasi, evaluasi, pengukuran dan penarikan kesimpulan, (3) aplikasi merupakan 

penerapan metode atau kerja imiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari, (4) sikap 

yang terwujud melalui rasa ingin tahu tentang obyek, fenomena alam, makhluk hidup, serta 

hubungannya sebab akibat yang menimbulkan masalah baru namun dapat dipecahkan 

melalui prosedur yang benar. Oleh karena itu IPA bersifat open ended karena selalu 

berkembang mengikuti pola perubahan dinamika dalam masyarakat. 

IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia 

melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan. Penerapan IPA perlu 

dilakukan secara bijaksanan untuk menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan.  

Pengertian Hasil Belajar 

Pengertian hasil belajar menurut Purwanto (2011: 46) hasil belajar adalah 

perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti pembelaajaran sesuai dengan tujuan 

pendidikan dalam domain kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Hasil belajara menurut W. winkel dalam buku Psikologi Pengajaran 1989:82, adalah 

keberhasilan yang dicapai oleh siswa, yaitu prestasi belajar siswa di sekolah yang 

mewujudkan dalam bentuk angka. Hasil belajar siswa bagi kebanyakan orang berarti 

ulangan, ujian atau tes. Maksud ulangan tersebut adalah untuk memperoleh suatu indek 

dalam menentukan keberhasilan siswa. Dalam domain kognitif diklasifikasikan menjadi 

kemampuan hafalan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi. Dalam domain 

afektif hasil belajar meliputi level penerimaan, partisipasi, penilaian, organisasi dan 

karakterisasi. Sedang domain psikomotorik terdiri dari level persepsi, kesiapan, gerakan 

terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks dan kreativitas.  

Menurut Arsyad (2005:1) pengertian hasil belajar adalah adanya perubahan tingkah 

laku pada diri seseorang yang mungkin disebabkan oleh terjadinya perubahan pada tingkat 

pengetahuan, keterampilan, atau sikapnya. Perubahan diarahkan pada diri peserta didik 

secara terencana, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Hasil belajar 

merupakan suatu puncak proses belajar.  

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa, yaitu antara lain: (1) 

Faktor internal (faktor dalam diri), (2) Faktor eksternal (faktor di luar diri), (3) Faktor 

pendekatan belajar. 

Pengertian Pembelajaran Inquiry  

Inquiry Learning diartikan sebagai pernyataan atau pemeriksaan, penyelidikan, dan 

peningkatan. Inquiry Learning sebagai proses umum yang dilakukan manusia untuk mencari 

atau memahami informasi. Menurut pendapat Anam, Khoirul (2017: 1), Model pembelajaran 

Inquiry Learning adalah suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal 

seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, 

analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuan dengan penuh percaya diri. 
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Menurut Priansa dan Doni (2017: 258) menyatakan bahwa pembelajaran Inquiry 

merupakan embelajaran yang terjadi sebagai hasil kegiatan peserta didik dalam 

memanipulasi, membuat struktur, dan menstranformasikan informasi sedekian rupa 

sehingga ia menemukan informasi baru. 

Inquiry dibentuk dan meliputi melebihi dari discovery. Dengan kata lain, Inquiry 

adalah suatu perluasan proses-proses discovery yang digunakan dalam cara lebih sempurna. 

Sebagai tambahan pada proses-proses discover, Inquiry mengandung proses-proses mental 

yang lebih tinggi tingkatannya. Misalnya merumuskan problema sendiri, merancang 

eksperimen, melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, menarik 

kesimpulan, mempunyai sikap-sikap obyektif, jujur, hasrat ingi tahu, terbuka, dan 

sebagainya. Ada lima fase/sintaks dalam penerapan model pembelajaran Inquiry Learning 

yaitu: 1) Tahapan penyajian masalah 2) Tahapan verifikasi data 3) Mengadakan eksperimen 

dan pengumpulan data 5) Membuat laporan 

Langkah-langkah Model Pembelajaran Inquiry Learning sebagai berikut: (1) 

Merumuskan masalah, (2) Mengamati dan melakukan observasi, (3) Menganalisis dan 

menyajikan hasil dalam tulisan, gambar, laporan, bagan, tabel, dan karya lainnya. (4) 

Mengkomunikasikan atau menyajikan hasil karya pada pembaca, teman sekelas, guru, 

audiens yang lainnya. 

PEMBAHASAN 

Pelaksanaan kinerja 

Kondisi Awal 

Penulisan dilakukan di SMP Negeri 2 Jatinegara, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten 

Tegal dilakukan di kelaas VIIIB, kelas VIIIC dan kelas VIIID dengan jumlah siswa sebanyak 

92 siswa. Penulisan ini dilakukan oleh guru IPA sekaligus sebagai penulis dan dibantu oleh 

teman sejawat yaitu guru IPA kelas lain. 

Objek dalam penulisan ini adalah hasil belajar IPA materi sistem pencernaan 

makanan terutama pada sub pokok bahasan makanan/nutrisi. Yang dilakukan pada siswa 

kelas VIIIB, VIIIC dan VIIID SMP Negeri 2 Jatinegara Semester Genap tahun pelajaran 

2019/2020 yang akan ditingkatkan melalui penerapan model pembelajaran Inquiry. Penulis 

akan berupaya meningkatkan hasil belajar IPA materi sistem pencernaan makanan pada sub 

pokok bahasan makanan/nutrisi berupa ketuntasan belajar perorangan jika sisiwa 

memperoleh nilai sama atau di atas nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran 

IPA yaitu sebesar 71 atau (KKM = 71) sedangkan ketuntasan belajar klasikal ditetapkan jika 

jumlah siswa yang tuntas belajar perorangan dalam satu kelas mencapai 80%. 

Subyek Penulian ini adalah siswa kelas VIIIB, VIIIC dan VIIID SMP Negeri 2 

Jatinegara Kabupaten Tegal yang berjulah 92 siswa terdiri dari 50 laki-laki dan 42 

perempuan. Penulisan ini dilakukan di kelas VIIIB, VIIIC Dan VIIID karena beertujuan untuk 

membandingkan hasil ulangan yang dicapai dari masing-masing kelas pada materi Sistem 

Pencernaan Makanan terutama pada psub pokok bahasan makanan/nutrisi. 

Perencanaan  

 Dalam perencanaan yang penulis lakukan adalah melalui beberapa tahapan yaitu: 
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1) Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) kompetensi dasar system 

pencernaan makanan. 

2) Membuat instrument penilaian hasil belajar. 

3) Membuat instrument tes berupa soal pilihan ganda. 

4) Membuat instrument observasi hasil belajar. 

5) Merencanakan pembagian kelompok. 

6) Menentukan sumber belajar. 

7) Membuat permasalahan untuk materi belajar. 

Di bawah ini penulis tampilkan foto-foto kegiatan selama pembelajaran berlangsung, 

yaitu: 

Pertemuan 1 

 Diawali dengan kegiatan penyiapan siswa, baik secara psikis maupun secara fisik 

untuk mengikuti proses pembelajaran. Wujud penyiapan tersebut adalah berdoa dan 

presensi. Karena materi yang akan diajarkan adalah sistem pencernaan makanan, maka 

guru mengawalinya dengan memberikan pertanyaan kepada siswa berkaitan dengan jenis-

jenis makanan yang pada akhirnya sampai pada sistem pencernaan makanan. Guru 

kemudian menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran sistem pencernaan makanan 

serta cakupan materi sistem pencernaan makanan. Setelah siswa dipahamkan akan cakupan 

materi maka guru kemudian menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan dalam 

pembelajaran sistem pencernaan makanan. Pada bagian inilah siswa menjadi paham apa 

yang harus dilakuan dan bagaimana cara melakukannya berkaitan dengan Penulis sedang 

mem Kegiatan inti diawali dengan pembentukan kelompok. Siswa berkelompok dengan 

anggota masing-masing 6 siswa. Setelah membagikan lembar kerja pada tiap-tiap kelompok.  

Kemudian guru memandu dan menerangkan kepada siswa bagaimana cara untuk 

menganalisis kandungan makanan yang ada dalam lembar kerja siswa dengan materi 

system pencernaan makanan. Adapun lembar kerja yang dibagikan adalah berupa soal yang 

belum lengkap. Dan siswa berdiskusi untuk melengkapi soal-soal tersebut tu, guru 

membagikan lembar kerja beri bimbingan pada siswa dalam membentuk kelompok kerja di 

kelas, Setelah waktu yang ditentukan selesai, guru membahas hasil kerja kelompok dengan 

cara menyuruh perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan 

kelas. Setelah jawaban dipresentasikan dan didiskusikan, jawaban yang masih salah diminta 

untuk diperbaiki. Kemudian tiap-tiap anggota kelompok diminta untuk membaca dan 

mempelajari sampai mengerti barulah diambil kesimpulan. Di sini guru sudah lebih banyak 

memberikan keterangan kepada siswa tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. 

Pada akhir pembelajaran guru dan siswa secara bersama-sama menyimpulkan hasil 

pembelajaran agar secara jelas mengetahui perolehan inti pembelajaran. Guru menanyakan 

kepada siswa tentang kesan pembelajaran sehingga bisa dijadikan rujukan untuk pertemuan 

berikutnya. Akhirnya, sebagai penutup pertemuan pertama ini guru menginformasikan 

rancangan pertemuan berikutnya atau pertemuan kedua. 
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Pertemuan 2 

Diawali dengan penyiapan siswa. Guru menyiapkan siswa secara psikis dan fisik 

untuk mengikuti proses pembelajaran dengan berdoa dan presensi. Untuk mengecek hasil 

pembelajaran pada pertemuan pertama, guru kemudian memberikan pertanyaan kepada 

siswa berkaitan dengan pengertian makanan dan menghubungkannya dengan fungsi 

makan. Setelah itu, guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran. Langkah 

pembukaan pembelajaran ini dilengkapi dengan guru menyampaikan cakupan materi sistem 

pencernaan makanan serta menyampaikan tentang fungsi makan.  

kegiatan inti pertemuan kedua ini adalah guru akan melakukan penilaian hasil 

belajar siswa melalui tes produk dengan memberikan penugasan secara individu kepada 

siswa mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Guru menyuruh siswa untuk duduk di 

bangku masing-masing dan menyiapkan alat tulis yang diperlukan. Lalu, guru membagikan 

lembar soal kepada siswa dan menyuruh siswa untuk mengerjakan soal dan guru 

mengamati. Setelah waktu yang diberikan guru kepada siswa untuk mengerjakan soal 

selesai, guru menyuruh siswa untuk mengumpulkan hasil pekerjaannya untuk kemudian 

dinilai oleh guru. Pembelajaran pertemuan ketiga ini ditutup dengan kegiatan guru dan 

siswa secara bersama-sama menyimpulkan hasil pembelajaran, guru menanyakan kepada 

siswa tentang kesan pembelajaran. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir guru menutup pelajaran dengan mengucapkan 

salam. 

Pelaksanaan  

Pertemuan ke 1 

Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penulispada pertemuan kesatu adalah: 

a. Memberikan motivasi kepada siswa berkaitan dengan materi system pencernaan 

makanan (sub pokok bahasan makanan/nutrisi). 

b. Menjelaskan tujuan pembelajaran materi system pencernaan makanan (sub pokok 

bahasan makanan/nutrisi). 

c. Siswa membaca materi yang terdapat pada buku sumber. 

d. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang materi yang dipelajari. 

e. Membagi kelompok besar berdiskusi membahas masalah/kasus yang sudah dipersiapkan 

guru, yang terdiri dari 5 siswa perkelompok. 

f. Masing-masing kelompok melaporkan hasil diskusi. 

g. Siswa mengerjakan Lembar Kerja Siswa (LKS). 

h. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi. 

i. Memberikan simpulan tentang pembelajaran yang baru saja berlangsung. 

j. Memberikan tugas untuk pertemuan yang akan datang 

Pertemuan ke 2  

 Pada pertemuan ke dua tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penulis adalah 

sebagai berikut: 
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a. Memberi motivasi kepada siswa berkaitan dengan materi system pencernaan manusia 

(sub pokok bahasan makanan/nutrisi) 

b. Mengulas sedikit hasil diskusi pada pertemuan pertama. 

c. Siswa mengamati gambar-gambar yang sesuaimateri pada LKS. 

d. Siswa mengadakan tanya jawab tentang fungsi makanan dan tentang sumber-sumber 

makanan. 

e. Siswa menceritakan pentingnya makan 

f. Membagi kelompok dengan anggotakelompok samaseperti pada pertemuan pertama. 

g. Membagi lembar soal pada masing-masing kelompok untuk mendiskusikan. 

h. Masing-masing kelompok untuk presetasi. 

i. Memberikan simpulan tentang pembelajaran yang baru saja berlangsung. 

j. Memberi tahu bahwa pertemuan ke 3 akan diadakan tes materi system pencernaan 

makanan (sub pokok bahasan makanan/nutrisi). 

Pertemuan ke 3 

Tahapan-tahapan yang dilakukan pada pertemuan ke 3 oleh penulis adalah: 

a. Memberikan apersepsi dengan motivasi siswa supaya tetap bersemangat dalam 

mempelajari materi system pencernaan makanan pada manusia (sub pokok bahasan 

makanan/nutrisi) mata pelajaran IPA. 

b. Melaksanakan tes yang terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan 3 soal uraian/essy. 

Evaluasi  

Evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk 

menentukan nilai dari suatu hal. Evaluasi atau penilaian dilaksanakan pada akhir pertemuan 

pembelajaran yaitu pada pertemuan ke tiga. Penilaian dilakukan dengan menggunakan soal 

pilihan gamda berjumlah sepuluh butir soal dan essy/uraian sebanyan tiga soal.  

 Hasil tes dihitung secara presentasi dengan langkah-langkah: 

a. Merekap nilai yang diperoleh siswa. 

b. Menghitung nilai dari tiap-tiap siswa. 

c. Menghitung nilai rata-rata, nilai tertinggi dan nilai terendah. 

Adapun rumus penilaiannya sebagai berikut:  

Rumus menghitung penilaian hasil tes  

 

 

 

 

 

 Jumlah skor I + II X 2 

Nilai =  

  5 
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Apabila nilai lebih dari atau sama denagn 71 maka siswa dianggap telah tuntas. 

Rumus menghitung ketuntasan belajar klasikal: Apabila dalam suatu kelas anak 

yang telah mencapai KKM/tuntas belajar terdapat minimal 80% siswa. Hasil penghitungan 

dari masing-masing kelas ini kemudian dibandingkan. Dari data tersebut akan memberikan 

gambaran mengenai presentase mengenai perolehan hasil belajar. 

Bentuk soal adalah sepuluh pilihan ganda dan dua soal essy. 

Hasil dan Dampak. 

Hasil Yang Dicapai. 

Menurut dasil pengamatan, diperoleh data bahwa nilai tes siswa tertinggi 90 dan 

nilai terendah 50. Rata-rata kelas 75, tutas belajar 86%, belum tuntas belajar 14%. Dari 

tabel tersebut secara jelas dapat digambarkan pada grafik di bawah ini: Hasil penulis 

menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran Inquiry dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas VIIIB, VIII C, dan VIIID dalam mempelajari materi sistem pencernaan 

pada manusia.  

Berdasarkan data hasil tes siswa menunjukkan bahwa penerapan model 

pembelajaran Inquiry dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Prosentase klasikal sebelum 

penerapan model pembelajaran Inquiry hanya 25%, setelah penerapan model pembelajaran 

Inquiry meningkat menjadi 87%. 

Dampak. 

1. Pada pembelajaran sebelumnya penulis belum menerapkan model pembelajaran Inquiry, 

peserta didik selama proses pembelajaran kurang aktif. Setelah penulis menerapkan 

model pembelajaran Inquiry peserta didik lebih bisa berfikir kritis selama kegiatan diskusi 

kelompok dan menjadi lebih bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya karena 

akan dibandingkan dengan kelompok lainnya. 

2. Dengan menerapkan model pembelajaran Inquiry peserta didik dilatih untuk 

memecahkan masalahnya sendiri untuk menyelesaikan tugas yang diberikan guru 

maupun dikaitkan dengan penerapan kehidupan sehari-hari. 

Faktor Kendala dan Pendukung 

Kendala  

Selain adanya faktor-faktor yang mendukung dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran model Inquiry, juga ada faktor-faktor penghambat. Dari faktor-faktor 

penghambat/kendala yang ada hendaknya tidak dijadikan penghalang dalam penerapan 

model pembelajaran Inquiry. Khususnya dalam pembelajaran materi Sistem Pencernaan 

Makanan Manusia Kelas VIII SMP Negeri 2 Jatinegara. Penghambat-penghambat terebut 

antara lain; 

a. Kurang pahamnya peserta didik dalam pelaksanaan model pembelajaran Inquiry. 

b. Masih sedikitnya guru yang paham tentang model pembelajaran Inquiry. 

Pendukung  

Faktor-faktor pendukung dalam pembelajaran model Inquiry adalah: 



LENTERA KARYA: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Sejarah, dan Humaniora 
Vol. 5, No. 6, Oktober 2021 

 

119 

 

a. Adanya kemauan dari seorang guru yang bersangkutan untuk menerapkan model 

pembelajaran Inquiry. 

b. Adanya antusiasme peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. 

c. Adanya kelengkapan sarana prasarana pembelajaran yang dimiliki oleh sekolah. 

Rencana Tindak Lanjut 

Masalah yang dihadapi selama proses pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran Inquiry peserta didik masih belum terbiasa karena terbiasa dengan 

menggunakan metode ceramah. Sehingga guru harus bisa mengarahkan peserta didik untuk 

melatih dan menggali informasi agar alokasi waktu yang ada dapat dimanfaatkan dengan 

baik. 

PENUTUP 

Simpulan 

1. Upaya meningkatkan hasil belajar IPA materi sistem pencernaan makanan manusia 

melalui model pembelajaran Inquiry pada siswa kelas VIIIB, VIIIC, dan VIIID SMP 

Negeri 2 Jatinegara mengalami peningkatan. Peningkatan ini terlihat dari hasil tes. 

Berdasarkan data tes, skor rata-rata 80.15 dalam kategori sangat baik. Apabila dilihat 

dari perolehan skor tes, siswa telah mencapai hasil yang cukup memuaskan. Peningkatan 

ini disebabkan karena siswa senang, antusias dan semangat dalam mengikuti proses 

pembelajaran dengan model pembelajaran Inquiry. 

2. Peningkatan hasil belajar tersebut karena adanya pengaruh penggunaan model 

pembelajaran Inquiry yang berkarakteristik sebagai pembelajaran yang menarik dan 

menyenangkan. Peningkatan hasil belajar dalam pembelajaran juga berimplikasi terhadap 

semangat siswa untuk menguasai materi pelajaran, sehingga hasil belajar yang diperoleh 

juga meningkat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perilaku siswa kelas VIIIB, 

VIIIC, Dan VIIID SMP Negeri 2 Jatinegara mengalami perubahan kearah positif setelah 

diterapkanmodel pembelajaran tersebut. 

Rekomendasi 

Pada saat mengajar jangan hanya terpaku pada media pembelajaran saja, akan 

tetapi langkah lebih baik lagi apabila dikolaborasikan dengan menggunakan model 

pembelajaran agar proses belajar lebih menarik dan menyenangkan. Maka dari itu penulis 

merekomendasikan agar guru menggunakan model pembelajaran Inquiry. 
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