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ABSTRACT.This study aims to describe the inquiry model learning in Indonesian independent material 

that can improve students learning out comes class XI. MIA 1 SMA Negeri 1 Idi Rayeuk East Aceh with 

a total of 32 students consisting of 12 mole students and 20 famale students. From the results students 

who scored ≥ 75 werw only 18 people who completed 32 of the total number of students. Or if the 

percentage was 56,25%. Process the work in this class action research includes the stages of planning, 

implementing actions, observation, and reflecting, the stages are arranged in one meeting. The data 

needed is test score data, observational data and data on various events when events, the instruments 

used is in the form test question, observation sheets and field notes. The research results show that 

students improve their learning using inquiring model. From the results of the final cycle I test it 

appears that individually there are 26 students who have received a score of ≥ 75 or classically as many 

as 81,25 % and in cycle II all students namely 32 people have succeeded in understanding the material 

Indonesian independents, and if it is presented at 100% it experiences a significant increase of 18,75%. 

Keywords: learning out comes, Indonesian independent, model inquiry. 

 

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembelajaran model inkuiri  pada materi 

Indonesia merdeka yang dapat meningkatkan hasil belajar siswakelas XI-MIA.1 SMANegeri 1 Idi 

Rayeuk Kabupaten Aceh Timur yang berjumlah 32 orang, terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 20 siswa 

perempuan.Dari data hasil tes awal, siswa yang mendapatkan nilai  ≥ 75 hanya 18 siswa yang tuntas 

dari 32 jumlah seluruh siswa, atau jika dipersentasekan sebesar  56,25%.Prosedur kerja dalam penelitian 

tindakan kelas ini meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi. Tahapan 

tersebut disusun dalam 2 siklus, dimana siklus I dilakukan dalam 2 kali pertemuan, dan siklus II dalam 

1 kali pertemuan. Data yang dibutuhkan adalah data nilai tes, data pengamatan dan data berbagai 

peristiwa saat kejadian berlangsung. Instrumen yang digunakan berupa soal tes, lembar observasi dan 

catatan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa meningkat hasil belajarnya pada materi 

Indonesia merdeka melalui pembelajaranmenggunakan model inkuiri, dari hasil tes akhir siklus I 

terlihat bahwa secara individu terdapat 26 siswa yang telah mendapatkan skor ≥ 75 atau secara klasikal 

sebanyak 81,25%, dan pada siklus II seluruh siswa yakni 32 orang telah berhasil memahami 

materiIndonesia merdeka, dan jika dipersentasekan sebesar 100%, hal ini mengalami peningkatan yang 

signifikan sebesar 18,75%. 

Kata Kunci: hasil belajar, Indonesia merdeka, model inkuiri. 

 

PENDAHULUAN 

Faktor-faktor dominan penyebab 

ketidakmampuan siswa memecahkan 

masalah adalah cara mengajar guru, yakni 

guru masih mengajar dengan cara 

komunikasi satu arah, dimana guru 

menyampaikan materi dengan metode 

ceramah, kemudian siswa mencatat materi 

dan mengerjakan soal-soal. Terbiasanya 

siswa mengerjakan soal-soal rutin membuat 

siswa tidak dapat memecahkan suatu 

masalah apabila diberikan soal-soal yang 

berbentuk tidak rutin. Siswa tidak terbiasa 

untuk memecahkan suatu masalah secara 

bebas dan mencari solusi penyelesaiannya 

dengan cara mereka sendiri. Siswa hanya 

bisa mengerjakan soal-soal yang bentuknya 

sama dengan contoh soal yang diberikan 

guru. Apabila soalnya berbeda siswa mulai 

kebingungan karena tidak memahami 
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langkah-langkah dalam memecahkan suatu 

masalah. Pembelajaran seperti ini 

merupakan pembelajaran konvensional 

yakni dengan komunikasi satu arah saja, 

jadi guru hanya menyajikan materi tanpa 

ada respon dan feedback dari siswa, 

sehingga siswa menjadi malas belajar.  

Hal demikian, juga penulis alami 

sebagai guru sejarah di SMA Negeri 1 Idi 

Rayeuk. Berdasarkan hasil observasi awal 

menunjukkan hasil belajar siswa pada 

materi Indonesia merdeka pada kelas XI-

MIA.1 semester genap tahun pelajaran 

2018/2019 masih sangat rendah, hal ini 

dibuktikan dari 32 orang siswa hanya 18 

orang siswa yang lulus, atau persentasenya 

sebesar 56,25% yang mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran 

sejarah 75. Mencermati kenyataan tersebut 

perlu dilakukan usaha lebih lanjut untuk 

mengatasi permasalahan dalam 

pembelajaran materi Indonesia merdeka di 

kelas XI-MIA.1 dengan menggunakan 

model pembelajaran yang tepat sehingga 

konsep materi ini dapat dipahami dengan 

baik.  

Model adalah cara yang digunakan 

untuk menyampaikan materi pelajaran 

dalam upaya mencapai tujuan kurikulum 

(Hamalik, 2007:26). Model pembelajaran 

yang baik dan tepat sangat diperlukan 

untuk terciptanya kegiatan belajar 

mengajar yang aktif yang pada akhirnya 

diharapkan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Model pembelajaran 

jenisnya beragam yang masing-masing 

memiliki kelebihan dan kelemahan, maka 

pemilihan model yang sesuai dengan topik 

atau materi pokok yang akan diajarkan 

harus betul-betul dipikirkan oleh guru yang 

akan menyampaikan materi pelajaran.  

Untuk itu, penulis berupaya 

meningkatkan hasil belajar siswa dengan 

menggunakan model inkuiri, dengan 

harapan dapat meningkatkan aktivitas 

siswa dalam proses belajar mengajar 

sehingga aktivitasnya tidak hanya 

didominasi dengan guru. Dengan demikian 

siswa akan terlibat secara fisik, emosional 

dan intelektual yang pada gilirannya 

diharapkan konsep perubahan yang 

diajarkan oleh guru dapat dipahami oleh 

siswa. Sumiati & Asra (2007:103) 

menyatakan inkuiri artinya penyelidikan. 

Dengan melalui penyelidikan siswa 

akhirnya dapat memperoleh suatu 

penemuan. Senada dengan hal ini Hamalik 

(2004:220) menyatakan pengajaran 

berdasarkan inkuiri adalah suatu model 

yang berpusat pada siswa dimana kelompok 

siswa inkuiri ke dalam suatu isu atau 

mencari jawaban-jawaban terhadap isi 

pertanyaan melalui suatu prosedur yang 

digariskan secara jelas dan struktural 

kelompok. 

Berdasarkan pendahuluan di atas, 

maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “apakah 

pembelajaran model inkuiri dapat 

meningkatkan hasil belajar sejarah 

Indonesia materi Indonesia merdeka pada 

siswa kelas XI-MIA.1 SMA Negeri 1 Idi 

Rayeuk Tahun Pelajaran 2018/2019?”. 

Dengan demikian, tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pembelajaran 

model inkuiri dapat meningkatkan hasil 

belajar sejarah Indonesia materi Indonesia 

merdeka pada siswa kelas XI-MIA.1 

semester 1 di SMA Negeri 1 Idi Rayeuk 

Tahun Pelajaran 2018/2019. 

Penelitian ini diharapkan 

bermanfaat bagi, (1) siswa, dengan 

penerapkan model inkuiri diharapkan dapat 
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melatih siswa untuk menemukan sendiri 

konsep yang mereka pelajari, (2) guru, hasil 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dan alternatif pilihan dalam 

memilih model dan metode pembelajaran, 

terutama materi Indonesia merdeka, dan (3) 

sekolah, hasil penelitian pembelajaran 

model inkuiri ini dapat dijadikan sebagai 

upaya menigkatkan hasil belajar siswa 

khususnya di SMA Negeri 1 Idi Rayeuk.  

 

KAJIAN TEORI 

Hasil belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki peserta didik 

setelah ia menerima pengalaman belajar. 

Benyamin Bloom (Chatarina, 2006:6) 

membagi hasil belajar menjadi tiga ranah 

yaitu :  

a.  Ranah kognitif, berkenaan dengan hasil 

belajar intelektual yang terdiri dari 

pengetahuan/ingatan, pemahaman, 

analisis, aplikasi, sintesis dan evaluasi. 

Keenam tujuan ini sifatnya hierarkis, 

artinya kemampuan evaluasi belum 

tercapai bila kemampuan sebelumnya 

belum dikuasai. 

b.  Ranah afektif, berkenaan dengan sikap 

yang terdiri dari penerimaan, 

penanggapan, penilaian, 

pengorganisasian, dan pembentukan 

pola hidup. 

c.  Ranah psikomotorik, berkenaan dengan 

hasil belajar ketrampilan dan 

kemampuan bertindak. 

 

 

 

Model Pembelajaran Inkuiri 

Trianto (2008:114) menyatakan 

bahwa inkuiri merupakan bagian inti dari 

kegiatan pembelajaran berbasis kontekstual 

(Contextual Teaching and Learning). 

Pengetahuan dan keterampilan diperoleh 

siswa diharapkan bukan hasil mengingat 

serangkaian fakta-fakta, tetapi hasil dari 

menemukan sendiri. Selanjutnya Sumiati & 

Asra (2007:16) menyatakan guru harus 

merencanakan situasi sedemikian rupa, 

sehingga para siswa bekerja menggunakan 

prosedur penelitian atau investigasi dan 

menyiapkan kerangka berpikir, hipotesis, 

dan penjelasan yang relevan dengan 

pengalaman pada dunia nyata. 

 Inkuiri berasal dari kata “inquire” 

yang berarti menanyakan, meminta 

keterangan atau menyelidiki, dan dalam 

bahasa Inggris “inquiry” berarti pertanyaan 

atau pemeriksaan, penyelidikan 

(Syamsudini, 2012:50). Selanjutnya 

menurut Sudirman (1991:168) Model 

inkuiri adalah cara penyajian pelajaran 

yang banyak melibatkan siswa dalam 

bentuk proses-proses mental dalam rangka 

penemuannya. Selanjutnya proses inkuiri 

menuntut guru bertindak sebagai fasilitator, 

nara sumber, dan penyuluh kelompok. Para 

siswa didorong untuk mencari pengetahuan 

sendiri, bukan dijejali dengan pengetahuan 

(Hamalik, 2004:221). 

 Inkuiri merupakan bagian inti dari 

kegiatan pembelajaran berbasis kontekstual 

(Contextual Teaching and Learning). 

Pengetahuan dan keterampilan diperoleh 

siswa diharapkan bukan hasil mengingat 

serangkaian fakta-fakta, tetapi hasil dari 

menemukan sendiri (Trianto, 

2008:30).Sintaks (langkah-langkah) model 

inkuiri menurut Anam (2015:46-47) dapat 

dilihat dalam tabel berikut. 
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Tabel 1. Langkah-Langkah 

Pembelajaran Model Inkuiri 

Tahap Deskripsi 

Tahap 1 

Orientasi 

Guru 

mengondisikan 

agar peserta didik 

siap melaksanakan 

proses 

pembelajaran, 

menjelaskan topik, 

tujuan, dan hasil 

belajar yang 

diharapkan dapat 

tercapai oleh 

peserta didik, 

menjelaskan 

pokok-pokok 

kegiatan yang 

harus dilakukan 

oleh peserta didik 

untuk mencapai 

tujuan, 

menjelaskan 

pentingnya topik 

dan kegiatan 

belajar, hal ini 

dapat dilakukan 

dalam rangka 

memberikan 

motivasi belajar 

peserta didik. 

Tahap 2 

Merumuskan 

masalah 

Guru membimbing 

dan memfasilitasi 

peserta didik untuk 

merumuskan dan 

memahami 

masalah nyata 

yang telah 

disajikan. 

Tahap 3 

Merumuskan 

hipotesis 

Guru membimbing 

peserta didik untuk 

mengembangkan 

Tahap Deskripsi 

kemampuan 

berhipotesis 

dengan cara 

menyampaikan  

berbagai 

pertanyaan yang 

dapat mendorong 

peserta didik untuk 

dapat merumuskan 

jawaban sementara 

atau dapat 

merumuskan 

berbagai perkiraan 

kemungkinan 

jawaban dari suatu 

permasalahan 

yang dikaji. 

Tahap 4 

Mengumpulkan 

data 

Guru membimbing 

peserta didik 

dengan cara 

mengajukan 

pertanyaan-

pertanyaan yang 

dapat mendorong 

peserta didik untuk 

berpikir mencari 

informasi yang 

dibutuhkan. 

Tahap 5 

Menguji 

hipotesis 

Guru membimbing 

peserta didik 

dalam proses 

menentukan 

jawaban yang 

dianggap diterima 

sesuai dengan data 

dan informasi yang 

diperoleh 

berdasarkan 

pengumpulan data. 

Yang terpenting 

dalam menguji 
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Tahap Deskripsi 

hipotesis adalah 

mencari tingkat 

keyakinan peserta 

didik atas jawaban 

yang diberikan. 

Tahap 6 

Merumuskan 

kesimpulan 

Guru membimbing 

peserta didik 

dalam proses 

mendeskripsikan 

temuan yang 

diperoleh 

berdasarkan hasil 

pengujian 

hipotesis. Untuk 

mencapai 

kesimpulan yang 

akurat sebiknya 

guru menunjukkan 

kepada peserta 

didik data mana 

yang relevan. 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

Lokasi penelitian SMA Negeri 1 Idi 

Rayeuk, yang beralamat di Jl. Banda Aceh-

Medan Tanah Anou Idi Rayeuk Telp (0646) 

21210 kode pos 24454 Kabupaten Aceh 

Timur. Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan Januari sampai April 2019 tahun 

pelajaran 2018/2019. Subyek pada 

penelitian ini adalah siswa kelas XI-

MIA.1SMA Negeri 1 Idi Rayeuk yang 

berjumlah 32 siswa, terdiri dari 10 siswa 

laki-laki, dan 22 siswa perempuan 

Penelitian ini dilakukan dengan 

mengikuti prosedur penelitian tindakan 

sekolah (PTS) yang dilakukan dalam 2 

siklus. Model penelitian berbentuk spiral 

dari siklus, seperti gambar berikut. 

 

Gambar 1 Model Penelitian Tindakan 

Kelas oleh Kemmis danTaggart 

Sumber: Arikunto (2007: 31). 

 

 Prosedur penelitian mengikuti alur 

siklus dalam penelitian tindakan kelas 

dimulai denganperencanaan (Planning), 

pelaksanaan (acting), pengamatan 

(observing) dan refleksi(reflecting). 

Apabila telah diketahui letak keberhasilan 

dan hambatan dari tindakan yang 

dilaksanakan pada siklus pertama, maka 

guru (peneliti) menentukan rancangan 

tindakan berikutnya pada siklus kedua.  

Kegiatan yang dilakukan pada tahap 

perencanaan adalah peneliti bersama rekan 

sejawat menyusun dan mempersiapkan 

materi pelajaran, menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP-1), soal 

tes, Lembar Kerja Murid (LKS), bahan 

praktik, lembar observasi, catatan lapangan, 

tustel untuk dokumentasi dan buku bacaan. 

Peneliti melaksanakan tindakan 

pembelajaran sesuai dengan rencana yang 

telah disusun dan juga berpedoman pada 

langkah-langkah pembelajaran. 

Kegiatan observasi dilakukan untuk 

memonitor tindakan yang terjadi di kelas. 
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Dalam tahap ini observer mengadakan 

observasi pada kegiatan yang sedang 

berlangsung. Observer hanya mengamati 

jalannya proses pembelajaran yang terjadi 

di dalam kelas. Observer mencatat 

bagaimana keaktifan murid, mencatat 

kelemahan dan kelebihan proses 

pembelajaran yang telah berlangsung dan 

mengobservasi hasil belajar. Setelah data 

terkumpul, peneliti dan observer mengolah 

data tersebut hingga dapat digunakan untuk 

mencari solusi dari permasalahan yang 

muncul. Hasil observasi kemudian 

dianalisis untuk menentukan langkah-

langkah perbaikan apa yang dapat 

ditempuh, sehingga didapatkan suatu solusi 

untuk semua permasalahan yang dialami 

oleh guru dan murid dalam proses 

pembelajaran. Pada tahap ini peneliti, dan 

observer berdiskusi dan bertukar pikiran 

untuk mengambil suatu kesimpulan yang 

berupa hasil dari pelaksanaan penelitian. 

Dari hasil penarikan kesimpulan ini, dapat 

diketahui apakah penelitian ini berhasil atau 

tidak, sehingga dapat digunakan untuk 

menentukan langkah selanjutnya. 

Kegiatan pada siklus kedua 

merupakan kelanjutan dari keberhasilan 

pada siklus pertama, namun demikian pada 

siklus kedua merupakan perbaikan atas 

berbagai kekurangan dan kesulitan yang 

ditemukan dalam tindakan pada siklus 

pertama, sehingga menemukan hasil yang 

memuaskan.  

Alat dan teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa, (1) lembaran observasi. Data ini 

dikumpulkan melalui instrumen observasi 

(pengamatan) yang ditulis dalam lembar 

observasi. Data diperoleh saat 

pembelajaran berlangsung, (2) hasil tes. 

Nilai tes dari kondisi awal sebelum 

tindakan yang berguna untuk membagi 

kelompok secara heterogen serta sebagai 

perbandingan nilai tes setelah pelaksanaan 

tindakan kelas. Nilai tes murid pada tiap-

tiap siklus dilakukan dengan tes pada tiap-

tiap akhir pertemuan per siklus, (3) Data 

teoritis atau data pendukung. Data ini 

dikumpulkan dari buku-buku pendukung, 

majalah, atau berasal dari internet, (4) 

Catatan lapangan, dilakukan untuk 

melengkapi data dari hasil tes dan 

observasi. Data ini digunakan guna 

melengkapi data-data yang tidak tercantum 

dalam lembaran observasi. Data ini ditulis 

oleh pengamat saat penelitian berlangsung. 

Teknik analisis data dalam 

penelitian ini berupa, (1) Data-data yang 

diambil berupa aktivitas belajar murid dan 

aktivitas guru pada setiap pertemuan yang 

terdapat pada lembaran observasi di 

lampiran dianalisis secara deskriptif 

kualitatif, (2) Data nilai tes kondisi awal 

dan nilai tes pada setiap siklus dihitung 

secara statistik untuk mendapatkan niai 

rata-rata kelas serta persentase jumlah 

siswa tuntas, yang selanjutnya diuraikan 

dalam bentuk kata-kata. 

Siswa dikatakan telah berhasil 

meningkat hasil belajar pada materi 

Indonesia merdeka apabila tercapai 

persentase ketuntasan belajar secara 

klasikal ≥ 85% maka penelitian ini 

dikatakan berhasil. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil observasi awal, 

selama ini masih banyak guru yang 

menggunakan pembelajaran konvensional 

dalam proses pembelajaran. Kondisi 

pembelajaran yang bersifat konvensional 

yaitu suatu pembelajaran satu arah dan 
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hanya berpusat pada guru (teacher 

oriented), dimana seorang guru mengajar 

dengan cara mencatat dari buku, dan hanya 

menggunakan metode ceramah dalam 

menyampaikan materi, sehingga membuat 

siswa merasa jenuh, sebagian siswa 

menganggap bahwa matematika hanya 

menimbulkan masalah yang sulit 

dipecahkan, sehingga terkadang mereka 

malas mempelajarinya, bahkan tidak 

tertarik mempelajari dan dampaknya 

terlihat pada rendahnya prestasi belajar 

siswa. 

Hasil tes awal sebelum dilaksanakan 

tindakan menunjukan bahwa hasil belajar 

siswa belum menunjukkan hasil yang 

memuaskan, seperti pada grafik berikut. 

 

Gambar 1. Grafik Ketuntasan Belajar Pada 

Kondisi Awal 

 

Dari grafik, dapat dijelaskan bahwa 

hasil belajar siswa pada kondisi awal dari 

32 siswa yang mengikuti tes awal hanya 18 

orang yang tuntas dengan persentase 

56,25%, selebihnya 14 orang siswa belum 

mencapai KKM yang telah ditentukan yaitu 

75. Dengan demikian untuk pertemuan 

selanjutnya perlunya perbaikan proses 

pembelajaran dengan menggunakan model 

inkuiri.  

Siklus I direncanakan sebanyak 2 

(dua) kali pertemuan. Pada tahap 

pendahuluan, langkah pembelajaran yang 

akan dilakukan  yaitu langkah 

pertamaorientasi, guru menyiapkan siswa 

secara fisik maupun psikis, memberikan 

penjelasan tentang pembelajaran yang akan 

dilaksanakan, memberikan 

stimulus/pemberian rangsangan dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan 

pancingan untuk menggali pengetahuan 

awal siswa, guru memotivasi siswa untuk 

aktif selama kegiatan belajar berlangsung, 

selanjutnya guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran. 

Pada kegiatan inti,langkah 

pembelajaran yang akan dilakukan  yaitu 

langkah keduamerumuskan masalah. Guru 

membimbing dan memfasilitasi siswa  

untuk merumuskan dan memahami 

masalah nyata yang telah disajikan, siswa 

menjawab pertanyaan yang diajukan guru 

tertuang pada LK-1.  Guru juga 

memastikan tiap kelompok mendapatkan 

LK-1.  Kemudian guru meminta siswa 

membaca dan memahami isi LK-1 dan 

memberi kesempatan pada siswa untuk 

bertanya jika ada hal yang masih belum 

dipahami. 

Kegiatan berikutnya adalah langkah 

ketiga merumuskan hipotesis, langkah yang 

dilakukan guru adalah menanyakan kepada 

siswa gagasan mengenai hipotesis yang 

mungkin, dari semua gagasan yang ada, 

dipilih salah satu hipotesis yang relevan 

dengan permasalahan yang diberikan. 

Gurupun meminta kepada siswa untuk 

menyelesaikan masalah yang ada pada LK-

1 secara berkelompok, pada saat siswa 

0

5
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15

20

Siswa tuntas Siswa tidak
tuntas

Hasil belajar siswa pada kondisi 

awal

Siswa tuntas

Siswa tidak
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mengerjakan aktivitas/tugas pada LK-1 

tersebut guru berkeliling untuk membantu 

siswa yang mendapatkan kesulitan dalam 

memahami permasalahan yang 

diketengahkan.  

Langkah keempat dari pembelajaran 

inkuiri adalah mengumpulkan data, yakni 

guru menuntun siswa dalam proses 

pengumpulan data dari permasalahan yang 

di ketengahkan pada LK-1. Dari hasil 

pengamatan guru hampir semua kelompok 

tidak mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan aktivitas/tugas pada LK-1. 

Langkah kelima adalah menguji 

hipotesis, siswa bertanggung jawab 

menguji hipotesis yang telah dirumuskan 

dengan cara menganalisis dan 

mempresentasikannya di depan kelas. 

Kegiatan ini berlangsung selama 15 menit 

sesuai dengan waktu yang telah 

direncanakan. 

Hasil pengamatan observer, 

pelaksanaan siklus I masih kurang optimal, 

karena (1) masih ada beberapa siswa yang 

bergurau dan tidak memperhatikan 

jalannya presentasi kelompok, (2) 

kemandirian siswa untuk menentukan 

hipotesis dalam sintaks inkuiri masih 

kurang, dan (3) beberapa siswa kurang aktif 

memberikan tanggapan saat diskusi. Hal ini 

didukung oleh hasil belajar yang diperoleh 

siswa, hasil tes akhir siklus I terlihat bahwa 

secara individu terdapat 26 siswa yang telah 

mendapatkan skor ≥ 75, atau secara klasikal 

sebanyak 81,25% yang telah mendapatkan 

nilai tuntas. 

 

 

 

 

Gambar 2. Perbandingan Hasil Belajar 

Siswa Antara Kondisi Awal Dengan 

Siklus I 

 

Dari gambar, siswa yang memperoleh 

skor ≥ 75 adalah sebanyak 26 dari 32 

jumlah siswa. Keadaan ini dapat dikatakan 

bahwa 81,25% dari siswa telah memahami 

materi peristiwa rengasdengklok dan 

perumusan teks proklamasi, sedangkan 

ketuntasan klasikal sebesar 85%, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

materi tersebut belum sesuai dengan 

kriteria keberhasilan. Untuk itu perlunya 

berbagai perbaikan saat melaksanakan 

siklus II, antara lain: 

(1)  Dalam setiap pertemuan guru perlu 

mengoptimalkan pemberian motivasi 

untuk meningkatkan aktivitas belajar 

siswa. 

(2) Guru lebih meningkatkan bimbingan 

kepada siswa secara menyeluruh. 

(3) Pengefektifan alokasi waktu 

pembelajaran. 

Siklus II direncanakan  2 kali 

pertemuan, dan satu pertemuan untuk tes 

akhir siklus II. Dengan langkah-langkah 

pembelajaran yang sama dengan siklus I, 

namun adanya berbagai perbaikan di saat 

proses pembelajarannya, diperoleh hasil 

bahwa dari 32 siswa yang telah 

mendapatkan skor ≥ 75 atau secara klasikal  

adalah sebanyak 100%.  
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Gambar 3. Perbandingan Hasil 

Belajar Siswa Antara Siklus I Dan Siklus II 

Berdasarkan data yang diperoleh 

pada siklus II, maka dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran dengan model inkuiri 

telah berhasil berdasarkan kriteria yang 

ditetapkan yakni ketuntasan klasikal 

sebesar 85 %.Hasil tes akhir menunjukkan 

bahwa seluruh siswatelah berhasil 

mendapatkan skor ≥ 75, hal ini menjukkan 

bahwa pembelajaran telah berhasil 

meningkatkan materi Indonesia merdeka. 

Pembelajaran Selama proses 

pembelajaran pada siklus I aktivitas siswa 

yang kurang menunjang proses 

pembelajaran tercatat bahwa masih banyak 

siswa yang kurang aktif sebanyak  6 siswa. 

Ketidaktifan siswa tersebut diantaranya 

adalah masih banyak siswa yang diam, 

bergurau, dan mengganggu teman yang 

lain, serta siswa yang kurang aktif dalam 

kegiatan diskusi dan presentasi didepan 

kelas. Pada siklus II jumlah siswa yang 

kurang aktif selama proses pembelajaran 

tidak ada lagi, dan sebagian besar lainnya 

mulai aktif dalam proses pembelajaran baik 

kegiatan tanya jawab maupun kegiatan 

presentasi.  

 Dari temuan yang terjadi selama 

dilakukan penelitian, terdapat beberapa 

siswa yang tidak berani bertanya kepada 

guru meskipun tidak mampu 

menyelesaikan permasalahan yang 

diberikan. Dalam penelitian ini solusi yang 

diberikan oleh guru adalah guru berkeliling 

kesetiap kelompok dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan pancingan. Dengan 

guru berkeliling kesetiap kelompok maka 

siswa akan mendapat kesempatan dalam 

memberikan kontribusi pemikirannya.   

 Untuk siswa yang tidak berani 

bertanya kepada guru meskipun tidak 

mampu menyelesaikan permasalahan yang 

diberikan, solusi yang diberikan oleh guru 

adalah memberikan motivasi kepada siswa 

yang tidak berani bertanya dengan 

melakukan pendekatan persuasif sambil 

memberikan pertanyaan yang bisa 

memancing dan menggali pengetahuan dan 

ide siswa. Pertanyaan pancingan yang 

diberikan oleh guru berupa pengkaitan 

masalah yang ada pada LK dengan 

kehidupan nyata siswa. 

Format anggota kelompok pada 

siklus II dirubah. Format ini ternyata 

membawa pengaruh positif seperti, mereka  

saling mengenal, interaksi semakin bagus, 

dan bersikap demokratis.  Dalam proses 

pembelajaran, penyusunan kelompok 

hanya dilakukan sekali sehingga pada 

pertemuan-pertemuan berikutnya siswa 

sudah dapat berinteraksi dan bekerja sama 

dengan baik bersama kelompoknya.  Hal ini 

cukup berpengaruh terhadap lancarnya 

pelaksanaan pembelajaran model inkuiri, 

sesuai dengan pendapat Dimyati dan 

Mujiono.  
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Gambar 4. Perbandingan Hasil Belajar 

Antara Kondisi Awal, Siklus I Dan Siklus 

Ii 

Pada data hasil tes siklus II dari 32 

jumlah siswa terdapat 32 orang siswa di 

kelas XI-MIA.1 telah berhasil 

meningkatkan hasil belajarnya dibuktikan 

dengan 100% siswa telah berhasil 

meningkat hasil belajarnya pada materi 

Indonesia merdeka.  

Selain itu, pemberian hadiah/reward 

kepada siswa sangat berpengaruh positif 

terhadap aktivitas dan semangat belajar 

mereka, siswa berlomba-lomba dan 

bersaing untuk mendapatkan nilai terbaik, 

karena dalam inkuiri ada pengalamam yang 

disebut “ahaa experience” yang dapat 

diartikan seperti …. Nah, ini dia”, sehingga 

siswa merasa telah menemukan sesuatu 

karena proses akhir terletak pada kepuasan.  

 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasar pada hasil penelitian dan 

pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran model inkuiri dapat 

meningkatkan hasil belajar sejarah pada 

materi Indonesia merdeka di kelas XI-

MIA.1 SMA Negeri 1 Idi Rayeuk semester 

1 Tahun Pelajaran 2018/2019. Keterkaitan 

penerapan model inkuiri yang 

berkesinambungan, sangat mendukung 

siswa untuk melatih kemampuan berpikir 

kritis, dapat mengkonstruksi 

pemahamannya sendiri, serta dapat 

menganalisis soal-soal dengan baik. Hasil 

tes menunjukkan bahwa hasil belajar 

siswa meningkat, hal ini dibuktikan 

dengan hasil tes secara klasikal dari 32 

siswa yang mengikuti tes akhirsiklus I 

hanya 26 orang yangmendapatkan skor ≥ 

75dengan persentase  sebesar 81,25%, dan 

pada siklus II seluruh siswa atau 32 orang 

siswa telah berhasil mendapatkan skor ≥ 75  

dengan persentase sebesar 100 %, hal ini 

dapat disimpulkan bahwa terjadi 

peningkatan yang signifikan sebesar 

18,75%. 

Dengan demikian disarankan, (1) 

kepada guru sejarah sebaiknya 

menggunakan model inkuiri pada kelas lain 

dan pada materi yang berbeda, dan (2) 

kepada guru disarankan untuk menerapkan 

model pembelajaran lain agar siswa lebih 

termotivasi dalam belajar. 
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