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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Sikap Peduli Lingkungan 

Sikap merupakan perasaan atau kecenderungan seseorang untuk 

bertindak, perasaan atau kecenderungan tersebut dapat bersifat permanen 

atau tetap. Sikap didefinisikan secara beragam oleh para ahli. Gagne 

dalam  Adisusilo (2014: 67) mengartikan sikap sebagai keadaan batiniah 

seseorang, yang dapat memengaruhi seseorang dalam melakukan pilihan-

pilihan tindakan personalnya. Sikap sendiri secara umum terkait dengan 

ranah kognitif dan ranah afektif serta membawa pengaruh pada tingkah 

laku seseorang.Adisusilo ( 2014: 67) berpendapat bahwa sikap itu tidak 

muncul seketika tetapi disusun dan dibentuk melalui pengalaman serta 

memberikan pengaruh langsung kepada respon seseorang.  

Berdasarkan pendapat diatas sikap terhadap lingkungan dapat 

diartikan sebagai proses yang diperoleh melalui pengalaman dan 

memberikan pengaruh langsung terhadap lingkungan 

disekitarnya.Lingkungan sangat besar pengaruhnya terhadap 

kelangsungan hidup manusia, oleh karena itu lingkungan harus selalu 

dijaga kelestariannya. Perusakan lingkungan adalah tindakan yang 

menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung yang 

mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi. 
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Rusaknya lingkungan dapat terjadi karena faktor alam dan 

kemungkinan juga sebagai akibat dari perbuatan manusia seperti tanah 

longsor, banjir karena lingkungan (hutan atau tanaman) yang gundul atau 

tidak ada penghijauan kembali. UU No. 23 tahun 1997 memuat ketentuan 

hak setiap orang atas lingkungan yang baik dan sehat, berarti setiap orang 

berkewajiban untuk memelihara kemampuan lingkungan hidup agar 

dapat tetap dimanfaatkan untuk perlindungan dan kebutuhan manusia 

atau makhluk hidup lainnya. 

a. Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan di Sekolah  

Kegiatan siswadi sekolah tidak hanya belajar akademik saja 

namun siswa juga harus belajar menghargai lingkungan, mencintai 

alam dan pada akhirnya dapat menumbuhkan sikap peduli akan 

lingkungan disekitarnya baik di lingkungan rumah maupun 

lingkungan sekolah. Yaumi (2014: 111) menjelaskan bahwa peduli 

lingkungan adalah sikap manusia terhadap lingkungan hidup, dengan 

pemanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana, serta melindungi 

dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.Zubaedi 

(2013: 76)juga menjelaskan peduli lingkunganmerupakan sikap dan 

tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan 

alam sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk 

memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.  

Berdasarkan dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

peduli lingkungan merupakan sikap yang dimiliki manusia terhadap 
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lingkungan untuk selalu berusaha menjaga kelestarian lingkungan. 

Sikap tersebut dapat ditumbuhkan melalui proses kegiatan belajar 

mengajar di kelas.  

Siswa di sekolah tidak hanya belajar di dalam kelas saja, 

namun siswa juga berinteraksi dengan lingkungansekolah. Siswa 

diharapkan mampu melakukan timbal balik terhadap lingkungan 

sekitar khususnya lingkungan sekolah dengan cara menjaga 

kebersihan lingkungan. Sikap peduli lingkungan harus ditanamkan 

dalam diri siswa sedini mungkin agarsiswaterbiasa sehingga pada 

akhirnya siswa dapat menerapkan tidak hanya di lingkungan sekolah 

saja. 

Pendidikan karakter dikatakan berhasil atau tidaknya dapat 

dilihat dari indikator keberhasilan pendidikan karakter. Siswa yang 

memiliki sikap peduli lingkungan akan menunjukan sikapnya sesuai 

dengan indikator yang telah ditentukan. Fitri (2012:43) menyebutkan 

beberapa indikator pendidikan karakter peduli lingkungan antara 

lain: 

1) Menjaga lingkungan kelas dan sekolah. 

Kebersihan lingkungan sekolah sangat penting demi 

mensukseskan kegiatan belajar mengajar. Sikap peduli 

lingkungan pada diri siswa dapat dilihat dari cara siswa menjaga 

lingkungan kelas dan sekolah, seperti membuang sampah pada 
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tempatnya, menjaga kebersihan kelas, melaksanakan kegiatan 

piket atau kebersihan.  

2) Memelihara tumbuh-tumbuhan dengan baik tanpa menginjak 

atau merusaknya. 

Siswa yang mempunyai sikappeduli terhadap lingkungan 

selalu berusaha memelihara tumbuh-tumbuhan yang ada di 

lingkungan sekolah dengan cara tidak menginjak dan merusak. 

Siswa sejak dini harus diberi penjelasan akan pentingnya 

memelihara lingkungan, jika lingkungan terpelihara maka akan 

berdampak baik bagi kegiatan belajar mengajar. 

3) Mendukung program go green (penghijauan) di lingkungan 

sekolah. 

Penghijauan merupakan salah satu kegiatan penting yang 

harus dilaksanakan di setiap lingkungan khususnya lingkungan 

sekolah. Peran serta warga sekolah dalammensukseskankegiatan 

penghijauan sangat diperlukan. Kegiatan penghijauan di 

lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

seperti menanam pohon, mengelola sampah di sekolah 

untukdidaur ulang, memisahkan sampah berdasarkan jenisnya. 

4) Tersedianya tempat untuk membuang sampah organik 

dan sampah nonorganik. 

Tersedianya tempat sampah organik dan non organik di 

sekolah menjadi salah satu cara menumbuhkan sikap peduli 
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lingkungan. Siswa yang membuang sampah sesuai dengan jenis 

sampah tersebut, maka secara tidak langsung telah ikut 

melestarikan lingkungan.  

5) Menyediakan kamar mandi, air bersih, dan tempat cuci tangan. 

Merawat kebersihan lingkungan sekolah terutama kamar 

manditidak hanya tugas penjaga sekolah tapi semua warga 

sekolah terutama siswa. Sikap peduli lingkungan juga dapat 

dilihat dari cara siswa menjaga kebersihan kamar mandi 

sekolah. 

Pemahaman dan pengetahuan mengenai lingkungan dapat 

diperoleh melalui pendidikan disekolah, keberhasilan dan keasrian 

sekolah adalah tanggung jawab bersama dari setiap warga sekolah. 

selain guru dan siswa, pemeliharaan dan perwujudan lingkungan 

sekolah yang bersih, sehat dan asri tidak lepas dari peran orang tua, 

masyarakat dan pemerintah. Kondisi demikian akan melahirkan 

siswa yang cerdas, berkarakter dan berwawasan lingkungan sehingga 

mampu menerapkan sikap peduli lingkungan di sekolah maupun 

dimasyarakat. 

2. Prestasi Belajar 

Pendidikan formal maupun non formal disetiap sekolah pasti 

terdapat kegiatan belajar mengajar yang merupakan kegiatan interaksi 

antara guru dan siswa. Dimyati dan Mudjiono (2010: 7) menjelaskan 

pengertian belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang 
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kompleks dan hanya dialami oleh siswa sendiri. Aunurrahman (2010: 48) 

menjelaskan belajar merupakan proses internal yang kompleks. Proses 

internal tersebut meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Slameto (2010: 2) juga menjelaskan bahwa belajar merupakan usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan 

bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang 

dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, 

yang diperoleh dari pengalaman yang berulang-ulang dalam situasi 

tertentu. Perubahan akibat proses belajar dikarenakan adanya usaha dari 

individu dan perubahan individuyang berlangsung lama.Nilai yang 

diperoleh dari kegiatan belajar seringkali disebut sebagai prestasi belajar. 

Tinggi rendahnya prestasi belajar dapat dilihat dari proses belajar 

mengajar di kelas melalui kegiatan evaluasi. Arifin (2013: 12) 

menjelaskan istilah prestasi belajar berbeda dengan hasil belajar,prestasi 

belajar pada umumnya berkenaan dengan aspek pengetahuan. 

Prestasi belajar merupakan hasil dari pengukuran dari penilaian 

usaha belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, huruf, angka 

maupun kalimat sebagai hasil yang sudah dicapai oleh setiap siswa pada 

waktu tertentu. Terkait dengan prestasi belajar siswa, pada Kurikulim 

Tingkat satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006, hasil belajar siswa diukur 
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berdasarkan standar yang dikenal dengan KKM. KKM menunjukan 

persentase tingkat pencapaian kompetensi dengan angka maksimal 

seratus (100). Angka maksimal 100 merupakan kriteria ketuntasan ideal. 

3. Pembelajaran IPA 

a. Pengertian IPA 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu mata 

pelajaran pokok dalam kurikulum pendidikan, termasuk pada jenjang 

sekolah dasar. Trianto (2011:136) menjelaskan Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) berasal dari bahasa Inggris „science‟. Kata „science‟ 

sendiri berasal dari kata dalam Bahasa Latin „scientica‟ yang berarti 

saya tahu. „Science‟ terdiri dari social sciences (ilmu pengetahuan 

sosial) dan natural science (ilmu pengetahuan alam). Science sering 

diterjemahkan sebagai sains yang berarti Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) saja. 

Pengertian IPA secara khusus dijelaskan oleh Wahyana 

dalam Trianto(2011:136) yang mengatakan bahwa IPA 

merupakansuatu kumpulan pengetahuan tersusun secara 

sistematik,penggunaanya secara umum terbatas pada gejala-gejala 

alam. Perkembangan tidak hanya ditandai oleh adanya kumpulan 

fakta, tetapi oleh adanya metode ilmiah dan sikap ilmiah. Pengertian 

IPA juga dijelaskan oleh Susanto (2015:167) yang menyatakan Sains 

atau IPA adalah usaha manusia dalam memahami alam semesta 

melalui pengamatan yang tepat pada sasaran, serta menggunakan 
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prosedur, dan dijelaskan dengan penalaran sehingga mendapatkan 

suatu kesimpulan. 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan 

bahwa IPA adalah suatu kumpulan teori yang sistematis. IPA lahir 

dan berkembang dari gejala-gejala alam melalui metode ilmiah 

seperti observasi dan eksperimen serta menuntut  munculnya sikap 

ilmiah seperti rasa ingin tahu, terbuka, jujur dan sebagainya. Setiap 

pembelajaran di kelas pasti memiliki tujuan, Trianto 

(2011:142)menyebutkan beberapa tujuan pendidikan IPA di sekolah, 

diantaranya adalah: 

1) Memberikan pengetahuan kepada siswa tentang lingkungan 

hidup dan cara bersikap terhadap lingkungan. 

Pemberian pengetahuan tentang lingkungan kepada 

siswa, secara tidak langsung akan menumbuhkan sikap peduli 

lingkungan pada diri siswa. Siswa akan lebih menghargai 

lingkungan dengan cara ikut menjaga lingkungan dan tidak 

melakukan perbuatan yang dapat merusak lingkungan. 

2) Menanamkan sikap hidup ilmiah. 

Sikap hidup ilmiah dapat diartikan sebagai sikap yang 

selalu ingin tahu akan hal baru, jujur dalam bertingkah laku,  

serta tidak percaya tahyul karena selalu mempercayai bahwa 

segala sesuatu didasari oleh ilmu pengetahuan. Sikap ilmiah 
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pada diri siswa akan berakibat positif bagi siswa terutama dalam 

berpikir dan berlogika. 

3) Memberikan keterampilan untuk melakukan pengamatan. 

Kegiatan mengamati secara tidak langsung mengajarkan 

siswa untuk lebih mengenal dunia di sekitarnya. Kemampuan 

atau keterampilan dalam mengamati merupakan salah satu cara 

untuk memperoleh ilmu pengetahuan. 

4) Mendidik siswa untuk mengenal, mengetahui cara kerja serta 

menghargai para ilmuan penemunya. 

Pembelajaran IPA dalam prosesnya siswa belajar untuk 

mengenal, mengetahui cara kerja suatu alat atau penemuan. 

Berkembangnya jaman membuat orang dapat dengan mudah 

membuat atau menciptakan karya-karya yang berguna bagi 

dirinya maupun orang lain. Hasil karya adalah suatu hak cipta 

yang dimiliki oleh orang lain, oleh karena itu sudah seharusnya 

menghargai hasil karya tersebut, melalui IPA siswa belajar 

untuk mengenal, mengetahui suatu karya serta menghargai para 

ilmuan penemunya.  

5) Menggunakan dan menerapkan metode ilmiah dalam 

memecahkan permasalahan. 

Metode ilmiah dapat diartikan suatu proses berpikir atau 

mengamati yang dilakukan secara sistematis serta berdasarkan 

observasi atau percobaan. Menerapkan metode ilmiah didasari 
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oleh sikap ilmiah, siswa yang telah memiliki sikap ilmiah maka 

akan mudah menerapkan metode ilmiah dalam memecahkan 

permasalahan. 

b. Materi Perubahan Lingkungan 

Lingkungan sebagai tempat tinggal manusia dan makhluk 

hidup lainnya banyak mengalami perubahan. Perubahan tersebut 

dapat terjadi akibat perilaku manusia atau akibat faktor alam. Materi 

Perubahan Lingkungan pada kelas IV semester 2 dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang akan dijadikan bahan 

penelitian seperti dalam tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Kelas IV 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar 

10. Memahami perubahan  

       lingkungan fisik dan    

       pengaruh terhadap     

daratan. 

10.2 Menjelaskan pengaruh 

perubahan lingkungan  

fisik terhadap daratan  (erosi, 

abrasi, banjir, dan  

 longsong). 

10.3 mendekskripsikan cara  

pencegahan kerusakan  

 lingkungan (erosi, abrasi,  

 banjir, dan longsor). 
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Pada penelitian tindakan kelas ini, penelitian dikerucutkan 

pada pengetahuan siswa mengenai berbagai macam kerusakan 

lingkungan beserta faktor penyebabnya dan upaya untuk 

mencegahnya terjadinya kerusakan lingkungan. Kerusakan 

lingkungan yang dibahas dalam materi ini antara lain erosi, abrasi, 

banjir dan longsor. Materi perubahan lingkungan dan pengaruhnya 

memberikan pengetahuan mengenai keadaan lingkungan disekitar 

siswa. Siswa juga akan berlatih untuk memecahkan permasalahan 

yang ada, sehingga kemampuan memecahkan masalah siswa juga 

akan diasah selama proses pembelajaran ini. 

4. Model Inkuri Terbimbing 

a. Pengertian Model Inkuiri Terbimbing 

Model pembelajaran merupakan suatu pendekatan sistematis 

yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran 

yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran sangat beragam, 

salah satunya adalah model pembelajaran inkuiri. Dimyati dan 

Mudijono (2010: 173) menjelaskan model inkuiri merupakan 

pengajaran yang mengharuskan siswa mengolah pesan sehingga 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai. Model 

pengajaran inkuiri merupakan pengajaran yang terpusat pada siswa. 

Model inkuiri mememiliki beberapa cabang, secara umum ada 

duajenis pembelajaran inkuiri yaitu model inkuiri bebas dan inkuiri 

terbimbing.  
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Model inkuiri terbimbing biasanya digunakan pada siswa yang 

belum pernah melakukan model inkuiri. Hartono (2014: 72) 

menjelaskan inkuiri terbimbing adalah suatu model pembelajaran 

inkuiri, guru menyediakan bimbingan dan petunjuk bagi siswa. Guru 

berperan lebih dalam penerapan model ini. Guru membuat rumusan 

masalah, lalu menyerahkan pada siswa. Model inkuiri terbimbing 

dalam proses pembelajaran guru tidak langsung melepas segala 

kegiatan yang dilakukan siswa karena bimbingan dan arahan dalam 

model ini masih sangat dibutuhkan. 

b. Prosedur Penerapan Pembelajaran Berbasis Inkuiri 

Model pembelajaran apapun pasti memiliki langkah-langkah 

yang harus dilakukan. Suyadi (2013: 123) menyebutkan langkah-

langkah proses pembelajaran inkuiri secara umum adalah sebagai 

berikut: 

1) Orientasi 

Guru atau pendidikmengkondisikan siswa agar siap melaksanakan 

proses pembelajaran. 

2) Merumuskan Masalah 

Merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa pada 

satu persoalan yang menantang mengandung teka-teki untuk 

dipecahkanoleh siswa. 

 

 

Upaya Meningkatkan Sikap…, Atiq Dhuyufurrahmah, FKIP UMP, 2017



20 
 

 
 

3) Merumuskan Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan  yang 

sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji 

kebenarannya. Guru memberi dorongan dengan mengajukan 

pertanyaan kepada siswauntuk merumuskan jawaban sementara. 

4) Mengumpulkan Data 

Mengumpulkan data adalah aktifitas mencari informasi yang 

dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. 

5) Menguji Hipotesis 

Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang 

dianggap diterima sesuai dengan data informasi yang diperoleh 

berdasarkan pengumpulan data. 

6) Merumuskan Kesimpulan 

Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan 

yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Merumuskan 

kesimpulan merupakan langkah penting dalam proses 

pembelajaran. 
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c. Keunggulan dan Kelemahan Model Inkuiri 

Semua model pembelajaran pasti memiliki kelemahan 

maupun kelebihan masing-masing, begitu juga dengan model inkuiri. 

Suyadi (2013: 126) menyebutkan beberapa keunggulan dan 

kelemahan model inkuiri yaitu: 

1) Keunggulan Inkuiri 

a) Pembelajaran melalui model Inkuiri dalam prosesnya 

menekankan pada pengembangan aspek kognitif siswa 

agar lebih meningkat. 

b) siswa lebih aktif mencari berbagai informasi serta 

mampu mengolah informasi atau penemuan yang 

didapat, sampai menemukan jawaban atas pertanyaan 

secara mandiri. 

c) Pembelajaran melalui model inkuiri siswa memahami 

konsep-konsep dasar dan ide-ide dengan lebih baik. 

d) Siswa diberi kebebasan untuk belajar sesuai dengan 

gaya belajar masing-masing. 

e) Siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata tidak 

akan terhambat oleh siswa yang lambat dalam 

belajar,model Inkuiri dalam prakteknya membantu 

siswa yang kesulitan dalam mengingat materi. 
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2) Kelemahan Inkuiri 

a) Jika guru kurang jelas dalam merumuskan teka-teki 

ataupertanyaan kepada siswa dengan baik untuk 

memecahkan permasalahan secara sistematis, sehingga 

siswa akan bingung dan tidak terarah. 

b) Setiap siswa pasti memiliki cara masing-masing dalam 

belajar, sering kali guru mengalami kesulitan dalam 

merencanakan pembelajaran karena terbentur dengan 

kebiasaan siswa dalam belajar. 

c) Memerlukan waktu yang lama dalam menerapkan 

model inkuiri, sehingga guru sering kesulitan 

menyesuaikan dengan waktu yang ditentukan. 

d) Model inkuiri sulit dilaksanakan atau diterapkan dalam 

kelas yang memiliki jumlah siswa banyak. 

e) Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh 

kemampuan siswa dalam menguasai materi, maka 

pembelajaran inkuiri sulit diimplementasikan. 

Siswa agar tidak mengalami kebingungan saat guru 

merumuskan permasalahan atau saat guru memberikan pertanyaan-

pertanyaan maka sebelum melakukan pembelajaran guru telah 

mempersiapkan pertanyaan yang akan di berikan kepada siswa 

nantinya. Siswa dalam sebuah kelas pasti memiliki karakter yang 

berbeda-beda serta cara belajar yang berbeda-beda, untuk itu agar 
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pembelajaran berjalan dengan lancar dan guru tidak mengalami 

kesulitan dalam hal tersebut maka saat pembagian kelompok 

sebaiknya gurulah yang membagi kelompok secara heterogen 

berdasarkan kemampuan siswa dan berdasarkan karakteristik 

masing-masing siswa.  

Penerapan model inkuiri dalam prakteknya memerlukan 

waktu yang lama, untuk itu guru dapat membuat perencanaan 

pembelajaran dari awal hingga akhir disertakan dengan alokasi 

waktu yang dibutuhkan. Kekurangan model inkuiri terbimbing juga 

salah satunya adalah sulit diterapkan dalam kelas besar. Jika 

memang kelas termasuk dalam kelas besar, maka guru dapat 

membuat kelompok yang besar pula, misalnya dalam 1 kelompok 

lebih dari 4 siswa. Guru perlu mempelajari tentang model inkuiri 

terbimbing secara mendalam terlebih dahulu, seperti langkah-

langkah pembelajaran, maupun kelebihan serta kekurangan model 

inkuiri terbimbing agar mudah untuk diimplementasikan. 
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B. Hasil Penelitian Yang Relevan 

Penggunaan model inkuiri sebelumnya sudah pernah dilakukan untuk 

penelitian antara lain oleh: 

1. Penelitian yang relevan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ling 

L. Liang dan Greer M. RichardsonTahun 2009 dengan judul Enhancing 

Prospective Teachers‟ Sciences Teaching Efficacy Beliefs Through 

Scaffolded, Student-Directed Inquiry, diperoleh hasil adanya peningkatan 

rata-rata pretest dan posttest kedua kelas yaitu kelas dengan aliran dan 

tanpa aliran dengan rata-rata awal pada kelas dengan aliran adalah 46,20 

meningkat menjadi 50,50. Pada kelas tanpa aliran juga mengalami 

peningkatan dari rata-rata 49,67 menjadi 50,33 (Jurnal of Elementary 

Science Education). 

2. Penelitian yang relevan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Jacqueline Leonard, Norma Boakes, Cara M. Moose. Tahun 2009dengan 

judul penelitian Conducting Science Inquiry in Primary Classrooms: Case 

Studies of Two Preservice Teachers‟ Inquiry-Based Practices, diperoleh 

hasil empat dari delapan peserta skor posttest meningkat selama masa 

penelitian, dua peserta posttest tetap sama, dan skor posttest dua peserta 

menurun (Jurnal of Elementary Science Education). 

3. Penelitian yang relevan berdasarkanpenelitianyang dilakukan oleh Fitria 

Wulandari (2016) dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri 

Terbimbing untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa Sekolah Dasar. 

Model inkuiri terbimbing pada penelitian ini dilakukan di SDN Keper 
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Krembung dengan subyek siswa kelas II sebanyak 24 siswa.Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing pada pembelajaran sumber-sumber energi siswa kelas II SDN 

Keper Krembung dapat dilaksanakan dengan baik, dalam dua siklus 

dengan siklus I dan siklus II. Dari hasil analisis data didapatkan rata-rata 

hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari Siklus I ke siklus II 

sebesar 7,28 (10,72%) dengan peningkatan ketuntasan belajar sebesar 

22,23%. (Jurnal Pedagogia). 

4. Penelitian yang relevan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ina 

Agustin(2017) dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Tematik Berbasis 

Inkuiri Terbimbing (Guided Inquiry) Untuk Siswa Kelas IV Sekolah Dasar 

(Studi Pada Siswa Kelas IV SDN Sokosari 1 Tuban). Pengembangan 

bahan ajar pada penelitian ini menghasil tingkat kevalidan dari kedua 

produk yaitu modul tematik dan buku panduan guru oleh ahli materi 

adalah 76% dan kevalidan desain pembelajaran adalah 69%. Setelah 

didapatkan hasil tingkat kevalidan materi dan desain pembelajaran, 

dilakukan pengambilan rata-rata untuk mendapatkan hasil tingkat 

kevalidan bahan ajar tematik. Hasil tingkat kevalidan bahan ajar tematik 

mencapai persentase 73%, jika dimasukkan dalam Kriteria pencapaian 

masuk dalam kriteria validitas (50,1-75,0)%. Hal ini berarti, tingkat 

kevalidan bahan ajar masuk ke dalam kualifikasi cukup valid/layak dan 

diharuskan revisi kecil. (Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara). 
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C. Kerangka Pikir 

Permasalahan yang terjadi di SD Negeri 1 Cikidang salah satunya 

adalah rendahnya sikap peduli lingkungan dan prestasi belajar siswa pada 

mata pelajaran IPA. Siswa kurang memiliki sikap peduli terhadap lingkungan 

sekitar dilihat dari masih banyaknya siswa yang membuang sampah 

sembarangan, serta masih membuang sampah tidak sesuai dengan jenis 

sampah tersebut. Rendahnya prestasi belajar siswa dilihat dari banyaknya  

nilai ulangan harian siswa materi perubahan lingkungan  yang masih di 

bawah KKM.  

Rendahnya sikap peduli lingkungan dan prestasi belajar siswa perlu 

adanya penyelesaian. Penerapan model pembelajaran yang sesuai merupakan 

salah satu cara yang dapat dilakukan oleh guru, salah satu model 

pembelajaran yang dianggap sesuai adalah model inkuiri 

terbimbing,diperkuat dengan penelitian sebelumnya oleh Fitria Wulandari 

(2006) di SDN Keper Krembung dengan judul Penerapan Model 

Pembelajaran Inkuiri Terbimbing untuk Meningkatkan Hasil Belajar Ipa 

Siswa Sekolah Dasar. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata hasil belajar 

siswa mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 7,28 (10,72%) 

dengan peningkatan ketuntasan belajar sebesar 22,23%. Berdasarkan 

penelitian tersebut, diharapkan dengan menerapkan model inkuiri terbimbing 

dapat meningkatkan sikap peduli lingkungan dan prestasi belajar siswa. 

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1. Skema Kerangka Pikir 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir yang telah dipaparkan 

diatas, dapat diajukan hipotesis tindakan pada penelitian ini yaitu: 

1. Penggunaan model inkuiri terbimbing pada materi perubahan lingkungan 

kelas IV di SD Negeri 1 Cikidang dapat meningkatkan sikap peduli 

lingkungan pada siswa. 

2. Penggunaan model model inkuiri terbimbing pada materi perubahan 

lingkungan kelas IV di SD Negeri 1 Cikidang dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa. 

KONDISI AWAL KONDISI AKHIR TINDAKAN 

Sikap peduli 

lingkungan dan 

Prestasi belajar 

siswa rendah 

Sikap peduli 

lingkungan dan 

Prestasi belajar 

siswa rendah 

 

Siklus 1 

Guru menerapkan model inkuiri 

terbimbing dalam materi 

perubahan lingkungan 

Sikap peduli 

lingkungan dan 

Prestasi belajar 

siswa meningkat 

 

Siklus 2 

Guru menerapkan model 

inkuiri terbimbing dalam 

materi perubahan lingkungan 

 

REFLEKSI 

TERCAPAINYA 

KEBERHASILAN 

PEMBELAJARAN 

BELUM 

TERCAPAINYA 

KEBERHASILAN 

PEMBELAJARAN 

SIKLUS ? 
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