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MOTTO 

 
 

“Bahwa tiada yang orang dapatkan, kecuali yang ia usahakan, dan bahwa 
usahnanya akan kelihatan nantinya” 

 
(QS. An-Najm 39-40) 

 

Jangan terlalu memikirkan masa lalu karena telah pergi dan selesai, dan jangan 
terlalu memikirkan masa depan hingga ia datang sendiri. Karena jika melakukan 

yang terbaik dihari ini maka hari esok akan lebih baik. 
 

(Penulis) 
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dalam proses pembelajaran di kelas metode 
ceramah masih mendominasi. Selain itu siswa juga terlihat pasif dan sibuk sendiri, 
tidak mendengarkan atau merespon apa yang disampaikan oleh guru sehingga 
suasana kelas menjadi begitu pasif dan tidak ada timbal balik antara guru ke 
murid maupun murid ke guru dan hal ini tentu akan berpengaruh terhadap hasil 
belajar siswa yang rendah. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui bagaimana peningkatan hasil belajar matematika 
siswa kelas IV SD Negeri 3 Ketandan Klaten dengan menggunakan metode 
pembelajaran guade inquiry adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah 
siswa/siswi kelas IV SDN 3 Ketandan Klaten yang berjumlah 36 siswa. Teknik 
pengumpulan data menggunakan observasi, tes dan dokumentasi yang selanjutnya 
dianalisis dengan menggunakan rumus persentase. Adapun hasil dari penelitian ini 
adalah: 1) aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran mata pelajaran 
Matematika dengan penerapan metode guade inquiry dikatakan berhasil karena 
mengalami peningkatan pada siklus I hanya 72,72% dengan kategori cukup 
sedangkan pada siklus II yaitu 92,83% dengan kategori baik sekali; 3) aktivitas 
belajar siswa dalam mengukuti pembelajaran dengan penerapan metode guade 
inquiry dikatakan berhasil karena mengalami kenaikan. Pada siklus I hanya 75% 
dengan kategori cukup sedangkan pada siklus II 95,83% dengan kategori sangat 
baik;3) hasil belajar siswa dengan penerapan metode discovery learning dikatakan 
berhasil karena mengalami kenaikan. Pada siklus I hanya 28% dengan kategori 
cukup sedangkan pada siklus II yaitu 88,89%. 
 

Kata Kunci: hasil belajar, metode pembelajaran guade inquiry 
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BAB 1                                                                                  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan saat ini adalah 

lemahnya proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Proses pembelajaran 

diharapkan dapat memberikan pengalaman kepada siswa sebagai subjek belajar. 

Selain itu, pembelajaran diharapkan dapat memberikan bekal bagi siswa untuk 

hidup di masyarakat baik sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Biasanya 

proses pembelajaran yang terjadi dalam kelas yaitu lebih seringnya guru meminta 

peserta didik untuk menghafal informasi (Sanjaya, 2014). Proses belajar akan 

terbentuk berdasarkan pandangan dan pemahaman guru tentang karakteristik 

siswa. 

 Setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam memahami 

setiap pembelajaran. Hal ini dikarenakan siswa memiliki tahap perkembangan 

sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya. Proses belajar mengajar perlu 

disesuaikan dengan karakteristik siswa dalam kegiatan pembelajaran (Rubino dan 

Sri Hartini, 2005). Oleh karena itu guru harus menyesuaikan pembelajaran dengan 

perkembangan siswa.  

Menurut Suprijono (2016) belajar adalah proses mendapatkan pengetahuan. 

Guru bertindak sebagai pengajar yang berusaha memberikan ilmu pengetahuan 

sebanyak-banyaknya kepada peserta didik dan peserta didik giat mengumpulkan 
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atau menerima ilmu yang diberikan oleh guru. Kegiatan belajar mengajar seperti 

ini banyak didominasi dengan kegiatan menghafal pada saat proses pembelajaran.  

 Pembelajaran merupakan perpaduan antara kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan guru dan kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa (Rahadi, 2003). 

Proses pembelajaran tersebut, harus terjadi interaksi antara siswa dengan siswa, 

interaksi antara guru dan siswa, maupun interaksi antara siswa dan sumber belajar. 

Diharapkan dengan adanya interaksi tersebut siswa dapat membangun 

pengetahuan secara aktif, pembelajaran berlangsung secara interaktif, 

menyenangkan, menantang, serta dapat memotivasi peserta didik sehingga 

tercapai kompetensi yang diharapkan. 

     Supaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran siswa di 

sekolah maka proses pembelajaran di sekolah harus terlaksana dengan baik. 

Proses pembelajaran tersebut dapat telaksana dengan baik dengan ditingkatkan 

lagi interaksi sosial siswa dengan siswa melalui kerjasama kelompok 

(Adywibowo, 2010) Diharapkan dengan terjalinnya interaksi sosial dan kerjasama 

kelompok siswa saat proses pembelajaran, pembelajaran akan menjadi aktif dan 

proses pembelajaran dapat terjalin dengan baik.  

Menurut Acikgoz dalam Pratiwi (2015) pembelajaran kooperatif adalah 

suatu sistem pengajaran dimana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok 

kecil untuk tujuan yang sama dan saling membantu untuk belajar. Pembelajaran 

kooperatif disusun dalam sebuah usaha untuk meningkatkan partisipasi siswa, 

memfasilitasi siswa dengan pengalaman sikap kepemimpinan dan membuat 

keputusan dalam kelompok, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
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berinteraksi dan belajar bersama-sama. Dalam pembelajaran kooperatif siswa 

diajarkan keterampilan khusus agar bekerjasama dalam kelompok dapat berjalan 

lancar yaitu sebagai pendengar aktif dan mampu memberi penjelasan kepada 

sesama kelompok. Berdasarkan uraian diatas tujuan pembelajaran dapat tercapai 

ialah adanya interaksi sosial dan kerjasama kelompok pada saat proses 

pembelajaran. Proses pembelajaran dikelas menggunakan pembelajaran tematik, 

yang terdiri dari beberapa mata pelajaran yang dikatikan dengan tema.  

Pembelajaran tematik atau disebut juga pembelajaran terpadu merupakan 

integrasi dari berbagai kompetensi dasar yang berbeda dari beberapa mata 

pelajaran yang di katikan dengan tema. Pengaitan tema tersebut dapat berupa 

konsep ataupun hal nyata yang dikembangkan dari pemanfaatan lingkungan 

siswa. Pemanfaatan lingkungan tersebut, siswa nantinya akan menghasilkan 

proses dan komunikasi siswa yang lebih bermakna (Yusuf, Syamsu, 2000).  

Pembelajaran dengan menggunakan tema memungkinkan bagi siswa untuk 

mempelajari beberapa mata pelajaran dalam setiap pertemuan dengan mengaitkan 

setiap materi pada mata pelajaran sesuai dengan kompetensi dasar. 

Pengintegrasikan tema dalam pembelajaran tematik dilakukan dengan integrasi 

sikap, keterampilan, pengetahuan dalam proses pembelajaran secara terpadu dari 

berbagai konsep dasar yang berkaitan (Hopkins, D, 2007). Hal ini nantinya akan 

memberikan pembelajaran yang utuh bagi siswa. 

Pendekatan tematik yang dijadikan sebagai pendekatan dengan 

mengintegrasikan beberapa mata pelajaran menjadi tema. karakterikstik yang 

melekat pada pembelajaran tematik: 1) pembelajaran bersifat holistik, dimana 
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pada pembelajaran tematik menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran terpatu 

diamati dan dikaji dari beberapa bidang kajian sekaligus, 2) memiliki makna dari 

materi yang dipelajari, 3) pembelajaran tematik memungkinkan siswa memahami 

secara langsung, dan 4) pembelajaran tematik juga menekankan keaktifan siswa 

dalam pembelajaran (Trianto, 2012). Hal ini tentunya akan menekankan guru 

harus dapat kreatif dalam mengembangkan tema sehingga nantinya siswa lebih 

memahami setiap materi yang disampaikan oleh guru.  

Beberapa upaya yang dilakukan agar tujuan pembelajaran menggunakan 

tematik bisa tercapai secara maksimal, maka setiap guru haruslah pembelajaran 

disajikan seefektif dan semenarik mungkin agar nantinya susasana belajar menjadi 

kondusif. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Abdul Majid (2013) bahwa 

suasana belajar yang kondusif merupakan bagian utama dalam pembelajaran dan 

faktor pendorong yang akan memberikan daya tarik tersendiri bagi siswa untuk 

mendapatkan suasana yang menyenangkan tanpa menimbulkan kejenuhan. 

Suasana belajar yang menyenangkan dapat terjadi apabila siswa bisa 

berinteraksi dan bekerjasama dengan siswa lain selama mengikuti pembelajaran 

dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai secara maksimal. Dalam proses 

pembelajaran itu harus ada interaksi dan kerjasama kelompok sehingga siswa 

tidak jenuh dalam belajar (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013). 

  Sebagai upaya meningkatkan interaksi sosial, dapat ditempuh dengan cara 

menciptakan suasana pembelajaran menjadi menarik bagi siswa dan dapat 

meningkatkan kemampuan kerjasama siswa dalam kelompok sehingga semua 

siswa di dalam kelas termotivasi untuk belajar.  Interaksi sosial dalam kelompok 
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dapat mempermudah siswa dalam proses pembelajaran. Tidak hanya itu siswa 

lebih sering bertanya kepada teman kelompok apabila materi yang dipelajari 

belum paham. Salah satu metode pembelajaran yang dapat membangkitkan 

interaksi sosial dan kerjasama kelompok adalah dengan menggunakan metode 

guided inquiry. 

Melalui penggunaan metode guided inquiry dalam pembelajaran tematik 

diharapkan siswa mampu mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip. Proses 

mental yang akan muncul adalah mengamati, mencerna, mengerti, 

menggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, dan membuat 

kesimpulan. Pembelajaran menggunakan metode guidied inquiry memberi 

kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat dalam pemecahan masalah melalui 

langkah-langkah yang sistematis. Langkah-langkah pembelajaran dengan 

menggunakan metode guided inquiry adalah ; 1) siswa dibentuk menjadi beberapa 

kelompok, 2) guru sedikit memberi arahan untuk memancing siswa 

mengumpulkan informasi 3) siswa melakukan percobaan 4) memberikan 

pertanyaan pengarah sehingga siswa mampu merumuskan hipotesis 5) siswa 

menuliskan hasil percobaan 6) siswa menyimpulkan hasil percobaan 6) siswa 

mempresentasi hasil didepan kelas. Melalui metode guided inquiry ini diharapkan 

adanya interaksi sosial antara siswa dalam kerja sama kelompok. Jadi pada proses 

pembelajaran dengan menggunakan metode guided inquiry siswa membentuk 

kelompok lalu guru mengamati kegiatan siswa dalam kelompok seperti 

mengamati interaksi sosial dan kerjasama kelompok siswa pada proses 

pembelajaran ini guru dan peserta didik sama-sama berperan aktif.  
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Hasil penelitian terdahulu dapat dibuktikan bahwa metode guided inquiry 

mampu meningkatkan hasil belajar pendapat dari Novia Rahmawati. Menurut 

Rahmawati Novia (2012) metode guided inquiry dapat membuat siswa aktif baik 

sebelum maupun saat pembelajaran. Sebelum pembelajaran siswa diminta 

mempersiapkan alat dan bahan untuk melakukan percobaan saat pembelajaran. 

Saat pembelajaran berlangsung siswa melakukan aktivitas dengan melakukan 

percobaan, mengamati dan menemukan hasil yang didapat. Pendapat tersebut juga 

sesuai dengan Rika Puspita Nanda (2009) bahwa metode guided inquiry dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa dan dapat membuat siswa menjadi aktif dan 

lebih percaya diri dalam pembelajaran karena metode guided inquiry 

menggunakan teman sebaya dalam proses pembelajaran.  

   Berdasarkan hasil observasi di kelas IV Pada tanggal 12 november 2018 

jam 10.00-11.30 di SD Negeri 3 Ketandan. Pada kenyataannya sebagian siswa 

kelas IV belum adanya interaksi sosial saat proses pembelajaran sedang 

berlangsung, seperti tidak adanya kerjasama siswa dalam kelompok, siswa merasa 

jenuh saat proses pembelajaran, tidak hanya itu siswapun merasa bosan dan malas 

pada saat proses pembelajaran. Sebagian siswa lebih memilih hal-hal yang 

menurut mereka lebih menyenangkan seperti mengobrol dengan teman sebangku 

atau asik menggangu teman yang lain.  Tidak hanya itu pada saat proses belajar 

mengajar gurupun belum menerapkan metode guided inquiry dalam pembelajaran. 

Guru masih mengajar dengan menggunakan metode ceramah didepan kelas 

setelah itu memberi tugas kepada siswa. Hal ini dilakukan secara terus menerus 

sebagai proses pembelajaran di dalam kelas menjadi monoton.  
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 Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya 

interaksi sosial dan kerjasama kelompok siswa akan menjadi aktif, memiliki sikap 

positif, dan tanggung jawab sesuai dengan perannya dalam kelompok. Aspek-

aspek inilah yang diharapkan muncul melalui metode guided inquiry. Berdasarkan 

kondisi tersebut, peneliti berpikir tentang pentingnya  melakukan penelitian 

tindakan kelas dengan judul Upaya Meningkatkan Interaksi Sosial dan Kerja 

Sama Kelompok Siswa Menggunakan Metode Guided Inquiry  Pada Kelas IV SD 

3 Ketandan Tahun Pelajaran 2018/2019. 

 
B. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dapat diuraikan rumusan 

masalah sebagai berikut : Bagaimana peningkatan interaksi sosial dan kerjasama 

kelompok siswa dengan menggunakan metode guided inquiry? 

 
C.  Keaslian Penelitian 

Penelitian metode guided inquiry telah banyak dilakukan sebelumnya, 

tetapi sejauh penelusuran yang telah dilakukan peneliti belum ada penelitian yang 

sama dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1. Khotimah, Siti. (2009). Penerapan metode inkuiri sosial pada pembelajaran ips 

untuk meningkatkan aktivitas belajar, kemampuan berpikir dan hasil belajar 

siswa kelas vi sdn manaruwi-i bangil. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

penerapan metode inkuiri sosial pada pembelajaran ips, aktivitas belajar siswa 

sesuai dengan tahapan inkuiri meningkat dari 58.3% menjadi 92.8%, 
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kemampuan berpikir dari tes esai meningkat 21.31 poin, hasil belajar 

meningkat 10.1 poin dan rasa senang siswa terhadap mata pelajaran IPS rata-

rata nilai menunjukkan nilai 4 dan 5 yang berarti siswa melakukan sesuai 

deskriptor rasa senang pada instrumen. 

2. Indri Waryanty (2016) penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing 

untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam sikap rasa ingin tahu pada 

pembelajaran tematik. Dengan hasil penelitian penerapan dan pelaksanaan 

pembelajaran dengan menerapkan pendekatan inkuiri dpat meningkatkan 

aktivitas siswa dan membuat siswa lebih antusias mengikuti pembelajaran 

seperti mengamati, bertanya, berdiskusi dengan kelompok lain sebagainya. 

Peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajran ternyata berpengaruh terhadap 

peningkatan hasil belajar siswa. Pada siklus I nilai rata-rata siswa mencapai 

64,15 atau sama dengan 59% siswa mencapai KKM. Pada siklus II nilai rata-

rata siswa mencapai 77,89 atau sama dengan 80% siswa mencapai KKM dan 

pada siklus III nilai rata-rata siswa mencapai 93,84 atau sama dengan 100% 

siswa mencapai KKM.  

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, perbedaannya dapat 

dilihat dari subyek, tempat, metode yang digunakan, dan hal-hal yang diteliti 

tentang penggunaan metode guided inquiry. 

 
D. Tujuan Penelitian  

Untuk meningkatkan interaksi sosial dan kerjasama kelompok dengan 

menggunakan metode guided inquiry pada pembelajaran siswa kelas IV SD 3 

Ketandan, Klaten. 
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E. Manfaat Penelitian  

Penelitian yang dilaksanakan di SD 3 Ketandan, Klaten ini memiliki 

manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan masukan 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang pendidikan dasar dan ilmu 

pengetahuan lain yang terkait.  

2. Manfaat praktis  

a. Bagi siswa  

1) Dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. 

2) Dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran.  

b. Bagi guru  

1) Memberi wawasan bagi guru pentingnya penerapan metode guided 

inquriy dalam proses pembelajaran. 

2) Menambah wawasan bagi guru dalam rangka meningkatkan kualitas 

pembelajaran.  

c. Bagi peneliti  

1) Memberikan pengalaman kepada peneliti sebagai calon pendidik dalam 

memilih dan menerapkan suatu metode pembelajaran.  

2) Mendorong peneliti untuk mengembangkan pembelajaran yang 

bervariasi dan menarik bagi siswa. 
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BAB 5  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil: 1) aktivitas guru dalam 

mengelola pembelajaran mata pelajaran Matematika dengan penerapan metode 

guide inquiry dikatakan berhasil karena mengalami peningkatan pada siklus I 

72,72% dengan kategori cukup sedangkan pada siklus II yaitu 92,83% dengan 

kategori baik sekali; 2) aktivitas belajar siswa dalam mengukuti pembelajaran 

dengan penerapan metode guide inquiry dikatakan berhasil karena mengalami 

kenaikan. Pada siklus I hanya 75% dengan kategori cukup sedangkan pada siklus 

II 95,83% dengan kategori sangat baik; 3) hasil belajar siswa dengan penerapan 

metode guide inquiry dikatakan berhasil karena mengalami kenaikan. Pada siklus 

I hanya 28% dengan kategori cukup sedangkan pada siklus II yaitu 88,89%. 

 
B. Saran 

1. Siswa 

Siswa lebih menggali potensi dalam dirinya, supaya perhatian, keaktifan, 

dan motivasi mereka ketika mengikuti pembelajaran menjadi menonjol sehingga 

tercipta suasana pembelajaran yang optimal. 

2. Guru 

 Bagi guru kelas untuk menciptakan suasana pembelajaran dengan 

menggunakan metode guide inquiry yang menarik minat siswa dalam mengikuti 
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proses pembelajaran khususnya menulis puisi agar tercipta suasana pembelajaran 

yang efektif sesuai tujuan pembelajaran. 

3. Bagi Sekolah 

 Secara periodik memberi kesempatan pada guru untuk mengikuti pelatihan 

agar proses pembelajaran dapat optimal sehingga hasil pembelajaran juga 

meningkat. 
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