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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar merupakan ungkapan hasil usaha dari proses 

pembelajaran secara individu maupun kelompok. Arifin (2011: 12) 

menyatakan bahwa, prestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu 

prestatie Menurut bahasa Indonesia prestasi yang artinya “hasil 

Usaha”. Hal itu sesuai dengan dikemukakan oleh Hamdani (2011: 

137) yaitu “prestasi belajar merupakan hasil dari suatu kegiatan yang 

telah dikerjakan, diciptakan baik secara individual maupun 

kelompok”. 

Prestasi belajar sering diartikan ketercapaian yang dimunculkan 

oleh siswa setelah pembelajaran, tidak sedikit pula yang beranggapan 

bahwa prestasi belajar berkaitan dengan sebuah produk dari ranah 

kognitif yaitu berkaitan dengan sikap atau psikologis siswa. Siswa 

yang secara psikologis baik maka akan berpengaruh pada daya pikir 

intelektualitas. Syah (2008: 150) beranggapan yang sama untuk 

memperkuat teori di atas yaitu prestasi belajar adalah 

“mengungkapkan hasil belajar ideal yang meliputi segenap ranah 

psikologis yang berubah sebagai akibat pengalaman dan proses 
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belajar siswa”. Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa prestasi belajar adalah ungkapan hasil 

usaha kegiatan pembelajaran secara individu maupun kelompok 

meliputi segenap ranah psikologi yang menambah pengalaman dan 

berpengaruh pada daya pikir intelektualitas siswa. Prestasi belajar 

juga dapat dijadikan sebagai tanda penghargaan dan sebagai wahana 

untuk mengukur hasil usaha yang telah dilakukan.   

b. Fungsi Prestasi Belajar  

Prestasi belajar memiliki fungsi untuk mengukur kualitas dan 

kuantitas belajar. Arifin (2011: 12) mengungkapkan bahawa fungsi 

prestasi belajar adalah sebagai berikut:  

1) Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas 

pengetahuan yang telah dikuasai peserta didik.  

2) Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. 

Para ahli psikologi biasanya menyebut hal ini sebagai 

tendensi keingintahuan (couriousity) dan merupakan 

kebutuhan umum manusia. 

3) Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi 

pendidikan asumsinya adalah prestasi belajar dapat dijadikan 

pendorong bagi peserta didik dalam meningkatkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan berperan sebagai umpan 

balik (feedback) dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

4) Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari 

suatu institusi pendidikan. Indikator intern dalam arti bahwa 

prestasi belajar dapat dijadikan indikator tingakat 

produktivitas suatu institusi pendidikan.  

5) Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap pesrta 

didik. 

 

Berdasarkan fungsi prestasi belajar di atas dapat disimpulkan 

bahwa fungsi prestasi belajar yaitu meningkatkan mutu pendidikan 

yang berkualitas dan kuantitas. Prestasi belajar juga dapat dijadikan 
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sebagi pendorong rasa ingin tahu siswa dalam mencari informasi 

mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Prestasi belajar juga 

dijadikan sebagai indikator interen dan eksteren institusi pendidikan, 

untuk mengukur kemampuan daya serap siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. 

c. Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Prestasi belajar yang menentukan kualitas dan kuantitas peserta 

didik tergantung pada faktor yang mempengaruhi. Faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa yaitu faktor internal dan 

eksternal. Hamdani (2011: 139) mengungkapkan faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar dapat digolongkan menjadi dua bagian 

yaitu faktor dari dalam atau interen yang meliputi kecerdasan, faktor 

jasmaniah, sikap, minat, bakat, dan motivasi. Selain itu juga terdapat 

faktor eksternal yang terdiri dari keadaan keluarga, keadaan sekolah 

dan lingkungan masyarakat 

1) Faktor internal 

Faktor internal adalah yang berasal dari dalam diri siswa,  

faktor ini antara lain: 

a) Kecerdasan (intelegensi) 

Kecerdasan merupakan faktor internal terpenting yang 

mendukung kualitas dan kuantitas prestasi belajar siswa. 

Kartono dalam (Hamdani, 2011: 139) menyatakan bahwa 

kecerdasan merupakan salah satu aspek penting dan sangat 
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menentukan berhasil atau tidaknya studi seseorang. Seorang 

siswa mempunyai tingkat kecerdasan normal atau di atas 

normal, secara potensi dapat mencapai prestasi yang tinggi. 

b) Faktor jasmani atau faktor biologis 

Uzer dan Lilis dalam (Hamdani, 2011: 140) mengatakan 

bahwa faktor jasmani, yaitu pancaindra yang tidak berfungsi 

sebagaimana mestinya, seperti mengalami sakit, cacat tubuh, 

atau perkembangan yang tidak sempurna membawa kelainan 

tingkah laku. 

c) Sikap 

Sikap yaitu suatu kecenderungan untuk mereaksi terhadap 

suatu hal, orang atau benda dengan suka, tidak suka, acuh tak 

acuh. Sikap seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor 

pengetahuan, kebiasaan dan keyakinan. 

d) Minat  

Minat adalah suatu kecenderungan untuk selalu 

memperhatikan dan mengingat secara terus menerus. Minat ini 

erat kaitanya dengan perasaan, terutama perasaan senang. 

Dapat dikatakan minat itu terjadi karena perasaan senang pada 

sesuatu.  

e) Bakat 

Bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang 

untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang.  
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f) Motivasi 

Motivasi dalam belajar adalah faktor yang penting karena hal 

tersebut merupakan keadaan yang mendorong keadaan siswa 

untuk belajar. 

2) Faktor eksternal  

a) Keadaan keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan yang pertama, karena dalam 

keluarga anak pertama kali mendapat pendidikan dan 

bimbingan, sedangkan tugas utama dalam keluarga bagi 

pendidikan anak adalah sebagai peletak dasar bagi pendidikan 

akhlak dan pandangan hidup keagamaan, adanya rasa aman 

dalam keluarga sangat penting dalam keberhasilan seseorang 

dalam belajar. 

b) Keadaan sekolah 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal pertama yang 

sangat penting dalam menentukan keberhasilan siswa untuk 

belajar lebih giat. Lingkungan sekolah yang baik dapat 

mendorong siswa belajar lebih giat. Keadaan sekolah ini 

meliputi cara penyajian pelajaran, hubungan guru dengan 

siswa, alat-alat pelajaran dan kurikulum.  

c) Lingkungan masyarakat 

Peningkatan Prestasi Belajar…, Azhar Umara Ardi, FKIP, UMP, 2017



12 

 

 

Lingkungan juga merupakan salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, karena 

perkembangan pribadi anak dalam kehidupan sehari-hari lebih 

banyak bergaul dengan lingkungan tempat tinggalnya. 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor 

yang mempengaruhi prestasi belajar adalah faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri 

sedangkan faktor eksternalnya berasal dari kondisi lingkungan hidup 

siswa itu sendiri. Kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi prestasi 

belajar siswa. 

2. Berfikir Kritis  

a. Pengertian Berfikir 

Berfikir tidak terlepas dari aktivitas manusia, karena berfikir 

merupakan ciri penting yang membedakan antara manusia dengan 

makhluk hidup lainnya. Berfikir pada umumnya didefinisikan sebagai 

proses mental yang dapat menghasilkan pengetahuan. Kuswana 

(2013: 8), berpendapat bahwa berfikir “merupakan suatu istilah yang 

digunakan dalam menggambarkan aktivitas mental, baik yang berupa 

tindakan yang disadari maupun tidak sepenuhnya dalam kejadian 

sehari-hari sebagai tindakan rutin, tetapi memerlukan perhatian 

langsung untuk bertindak kearah lebih sadar secara sengaja dan 

refleksi atau membawa ke aspek-aspek tertentu atas dasar 
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pengalaman”.  Berdasarkan pengertian tersebut menunjukan bahwa 

pemikiran manusia dipengaruhi oleh pengalamannya. 

Pengalaman yang ada pada manusia berkaitan dengan aktivitas 

mental yang menghasilkan ilmu pengetahuan. Susanto (2013: 121) 

berpandapat bahwa berfikir didefinisikan sebagai “proses mental yang 

dapat menghasilkan pengetahuan”. Berdasarkan beberapa pendapat 

ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian berfikir adalah 

gambaran aktivitas mental berupa tindakan secara sadar yang 

dilakukan sehari-hari oleh manusia atas dasar pengalaman sehingga 

menghasilkan pengetahuan. Pengetahuan tersebut merupakan hasil 

dari kemampuan manusia dalam berfikir yang diungkapkan melalui 

ide atau gagasan. Pemikiran tersebut sudah selayaknya mengandung 

unsur kebaikan, sehingga dapat bermanfaat untuk orang lain di 

sekelilingnya.  

b. Pengertian Berfikir Kritis 

Berfikir kritis merupakan tindakan mengambil keputusan 

dengan tingkatan lebih tinggi dari berfikir yang biasa dilakuakan. 

Berikut ini adalah beberapa pengertian berfikir kritis menurut para 

ahli: 

1) Susanto (2013: 121) menyatakan bahwa berfikir kritis adalah 

“sesuatu kegiatan melalui cara berfikir tentang ide atau gagasan 

yang berhubungan dengan konsep yang diberikan atau masalah 

yang dipaparkan”. 
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2) Ennis (Susanto, 2013: 121) berfikir kritis adalah “suatu berpikir 

dengan tujuan membuat keputusan yang masuk akal tentang apa 

yang diyakini atau dilakukan”. 

3) MCPeck (Kuswana, 2013: 21) berpendapat bahwa berfikir kritis 

yaitu “ketepatan penggunaan skeptis reflektif dari suatu masalah, 

yang dipertimbangkan sebagai wilayah permasalahan sesuai 

dengan disiplin materi”. 

4) Desmita (2009: 161) menyatakan bahwa pemikiran kritis adalah 

“pemahaman atau refleksi terhadap permasalahan secara 

mendalam, mempertahankan pikiran agar tetap terbuka bagi 

berbagai pendekatan dan prespektif yang berbeda, tidak 

mempercayai begitu saja informasi-informasi yang datang dari 

berbagai sumber (lisan atau tulisan), dan berfikir secara reflektif 

dan efaluatif”. 

5) Robert dalam Tilaar, dkk (2011: 15) mengatakan bahwa berfikir 

kritis adalah “suatu proses berpikir reflektif yang mana berfokus 

untuk memutuskan apa yang diyakini untuk diperbuat”. Proses ini 

membutuhkan waktu sejenak untuk memikirkan yang akan 

dilakukan bersifat baik. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas mengenai berfikir kritis, 

peneliti dapat menyimpulan bahwa berfikir kritis adalah suatu 

kegiatan mengungkapkan ide atau gagasan berfikir dalam diri 

seseorang untuk mempertimbangkan keputusan yang masuk akal 
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terhadap berbagai sumber informasi yang berhubungan dengan 

konsep, atau masalah yang dipaparkan sehingga memunculkan 

pemikiran yang reflektif dan evaluatif. 

c. Pentingnya Berfikir Kritis 

Keterampilan berfikir kritis perlu dikembangkan dalam diri 

siswa. Melalui keterampilan berfikir kritis, siswa dapat lebih mudah 

memahami konsep, peka akan masalah yang terjadi sehingga dapat 

memahami dan menyelesaikan masalah, dan mampu mengaplikasikan 

konsep dalam situasi yang berbeda. Pengembangan berfikir kritis 

dalam proses pembelajaran memerlukan keahlian guru. Keahlian 

dalam memilih media yang tepat merupakan salah satu faktor yang 

menentukan keberhasilan pembelajaran. Model pembelajaran yang 

selama ini dilakukan secara konseptual dapat dikembangkan untuk 

lebih menekankan pada peningkatan kemampuan berfikir kritis siswa 

yang sesuai dengan tingkat usianya (Susanto, 2013 :126-127).  

Berfikir kritis merupakan implementasi awal dari ide siswa 

dalam menemukan konsep. Tilar, dkk (2011: 17) menyebutkan 

pentingnya berpikir kritis antara lain: 

1) Mengembangkan berfikir kritis dalampendidikan berarti 

kita memberikan penghargaan kepada peserta didik. 

2) Berfikir kritis merupakan tujuan yang ideal didalam 

pendidikan karena mempersiapkan peserta didik untuk 

kehidupan kedewasaanya. 

3) Pengembangan berfikir kritis dalam proses pendidikan 

merupakan suatu cita-cita tradisional seperti apa yang ingin 

dicapai melalui pelajaran ilmu-ilmu eksakta kealaman serta 

mata-mata pelajaran lainnya yang secara tradisional 

dianggap dapat mengembangkan berfikir kritis. 
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4) Berfikir kritis merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan 

dalamkehidupan demokratis. 

 

Berdasarkan pendapat dua ahli, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa berfikir kritis sangat penting bagi siswa. Berfikir kritis dapat 

membuat siswa menjadi lebih peka dan mudah memahami materi 

yang diajarkan oleh guru, sehingga permasalahan pada saat 

pembelajaran di kelas dapat terselesaikan oleh siswa. Hal ini akan 

meningkatkan prestasi belajar siswa jika siswa dapat berfikir kritis. 

d. Mengajarkan atau melatih siswa agar dapat berfikir kritis 

Guru dalam mengajarkan materi dituntut untuk kreatif dalam 

menyampaikan materi pembelajaran, agar siswa yang diajar dapat 

mengungkapkan gagasannya untuk menanggapi materi yang 

diajarkan guru. Berikut ini ada beberapa pendapat para ahli dalam 

mengajarkan atau melatih siswa agar dapat berfikir kritis: 

1) Arief dalam (Susanto, 2013: 129) mengunkapkan ada 5 tahap 

melatih berfikir kritis kepada siswa yaitu: 

a) Ketrampilan menganalisis, yaitu suatu ketrampilan 

menguraikan sebuah struktur kedalam komponen-komponen 

agar mengetahui pengorganisasian struktur tersebut 

b) Ketrampilan m enyintesis, yaitu ketrampilan yang berlawanan 

dengan ketrampilan menganalisis, yakni ketrampilan 

menggabungkan bagian-bagian menjadi sebuah bentuk atau 

susunan yang baru. 

c) Ketrampilan mengenal dan memecahkan masalah, merupakan 

ketrampilan aplikatif konsep kepada beberapa pengertian baru. 

d) Ketrampilan menyimpulkan, yaitu kegiatan akal pikiran 

manusia berdasarkan pengertian atau pengetahuan yang 

dimilikinya, dapat beranjak mencapai pengertian atau 

pengetahuan (kebenaran) baru yang lain. 
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e) Kerampilan mengevaluasi atau menilai, ketrampilan ini 

menuntut pemikiran yang matang dalam menentukan nilai 

sesuatu dengan berbagai kriteria yang ada. 

 

2) Suprapto dalam (Susanto, 2013: 131) berpendapat bahwa dalam 

pengajaran kerampilan berfikir kritis harus melalui latihan yang 

sesuai dengan tahap perkembangan kognitif anak yaitu sebagai 

berikut: 

a) Identifikasi komponen-komponen prosedural, yakni siswa 

diperkenalkan pada ketrampilan dan langkah-langkah khusus 

yang diperlukan dalam ketrampilan tersebut. 

b) Intruksi dan pemodelan langsung, yakni guru memberikan 

intruksi dan pemodelan secara eksplisit, misalnya tentang 

kapan ketrampilan tersebut dapat digunakan.  

c) Latian terbimbing, yakni dimagsud untuk memberikan 

bantuan kepada anak agar natinya bisa menggunakan 

ketrampilan tersebut secara mandiri. 

d) Latian bebas, yaitu dengan cara guru mendesain aktivitas 

sedemikian rupa sehingga siswa dapat melatih ketrampilannya 

secara mandiri, misalnya berupa pekerjaan rumah (PR). 

 

Berdasarkan dua pendapat ahli, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa mengajarkan atau melatih siswa untuk berfikir kritis dengan 

cara pemberian latihan-latihan soal kepada siswa sehingga siswa 

dapat menganalisis dan memecahkan masalah serta dapat 

menyimpulkan pemasalahan yang dihadapi siswa. Hal tersebut akan 

menambah pengetahuan siswa sehingga siswa memiliki pengalaman 

untuk mengungkapkan ide atau pendapatnya. Kebiasaan siswa dalam 

mengungkapkan ide atau pendapatnya, akan memunculkan pemikiran 

kritis siswa karena siswa telah terbiasa melakukannya. 
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e. Indikator Berfikir Kritis  

Keterampilan berfikir kritis siswa dapat diukur melalui indicator 

keterampilan berfikir kritis. Berikut indikator berfikir kritis menurut 

para ahli dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini: 

Tabel 2.1 Indikator Berfikir Kritis Menurut Beberapa Ahli 

Indikator Kata-kata oprasional Teori 

Memberikan 

penjelasan 

sederhana 

Menganalisis pertanyaan, 

mengajukan dan menjawab 

pertanyaan klarifikasi. 

Ennis 

(1980) 

Membangun 

ketrampilan 

dasar 

Menilai kredibilitas suatu sumber, 

meneliti, menilai hasil penelitian. 

Membuat 

inferensi 

Mereduksi dan menilai deduksi, 

menginduksi dan menilai induksi, 

membuat dan menilai penilaian 

yang berharga. 

Membuat 

penjelasan lebih 

lanjut 

Mendefinisikan istilah, menilai 

definisi, mengidentifikasi asumsi. 

Mengatur 

strategi dan 

teknik 

Memutuskan sebuah tindakan, 

berinteraksi dengan orang lain. 

Mengatur 

strategi dan 

teknik 

Memutuskan sebuah tindakan, 

berinteraksi dengan orang lain. 

Facione 

(1990) 

Interpretasi  

Memahami, mengekspresikan, 

menyampaikan signifikan, dan 

mengklasifikasi makna. 

Analisis Mengidentifikasi, menganalisis. 

Evaluasi Menaksir pernyataan, representasi. 

Inferensi 
Menyimpulkan, merumuskan 

hipotesis, mempertimbangkan. 

Penjelasan  
Menjustifikasi penalaran, 

mempresentasikan penalaran.  

Regulasi diri Menganalisis, mengevaluasi 

Klasifikasi dasar 

Meneliti, mempelajari masalah, 

mengidentifikasi, meneliti 

hubungan-hubungan 

Henri 

(1991) 
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Indikator Kata-kata oprasional Teori  

Klasifikasi 

mendalam  

Menganalisis masalah untuk 

memahami nilai-nilai, 

kepercayaan-kepercayaan dan 

asumsi-asumsi utamanya 

 Inferensi 

Mengakui dan mengemukakan 

sebuah ide berdasarkan pada 

proposisi yang benar 

Penilaian 
Membuat keputusan-keputusan 

evaluasi-evaluasi dan kritik-kritik 

Strategi-strategi 
Menerapkan solusi setelah pilihan 

atau keputusan 

Identifikasi 

masalah 

Mengupayakan tindakan menarik 

minat dalam sebuah masalah  

Garrison 

(1992) 

Definisi masalah 
Mendefinisikan batasan-batasan, 

akhir dan alat masalah 

Eksplorasi 

masalah 

Pemahaman mendalam tentang 

situasi masalah 

Penerapan 

masalah 

Menfevaluasi solusi-solusi 

alternative dan ide-ide baru 

Integritas 

masalah  

Bertindak sesuai pemahaman 

untuk menvalidasi pengetahuan 

Tawil dkk. (2013: 9-10) 

Berdasarkan pemaparan indikator di atas, penelitian ini menekankan 

pada keterampilan berfikir kritis yang berhubungan dengan model 

pembelajaran inquiri, maka indikator yang digunakan dalam penelitian untuk 

menyusun kisi-kisi soal tes keterampilan berfikir kritis terdapat pada tabel 2.2 

Indikator keterampilan berfikir kritis yang digunakan dalam penelitian berikut:  

Tabel 2.2 Indikator Ketrampilan Berfikir Kritis Yang Digunakan Dalam 

Penelitian 

NO Indikator Penjelasan 

1 Memberikan 

penjelasan 

sederhana 

Siswa dapat menganalisis argumen dengan 

penjelasan terdiri atas mengidentifikasi 

kesimpulan, merangkum. 
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NO Indikator Penjelasan 

Siswa dapat Bertanya dan menjawab pertanyaan 

klarifikasi serta pertanyaan yang menantang 

dengan penjelasan dalam kasus tersebut. 

2 Membangun 

ketrampilan 

dasar 

Siswa dapat mempertimbangkan kreativitas 

dengan penjelasan. 

Siswa dapat mengamati dan menjelaskan hasil dari 

pengamatan yang diperoleh 

3 Menyimpulkan  Siswa dapat membuat induksi dan 

mempertimbangkan induksi dengan penjelasan 

terdiri atas membuat kesimpulan dan hipotesis 

Membuat dan mempertimbangkan keputusan 

dengan penjelasan: penerapan prinsip-prinsip 

 

3. Ilmu Pengetahuan Alam 

a. Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam 

Ilmu Pengetahuan Alam merupakan mata pelajaran untuk 

membuktikan fenomena melalui percobaan dalam mengetahui 

masalah-masalah yang ada pada alam. Susanto (2013: 167) 

menyatakan bahwa IPA adalah “usaha manusia dalam memahami 

alam semesta melalui pengamatan yang tepat pada sasaran, serta 

menggunakan prosedur dan dijelaskan dengan penalaran sehingga 

mendapatkan suatu kesimpulan”. Trianto (2010: 136) juga 

menyatakan hal yang sama yaitu Ilmu Pengetahuan Alam adalah 

“suatu kumpulan teori sistematis, penerapannya secara umum terbatas 

pada gejala-gejala alam, lahir dan berkembang melalui metode ilmiah 

seperti observasi dan eksperimen serta menuntut sikap ilmiah seperti 

rasa ingin tahu, terbuka, jujur dan sebagainya”. Mata pelajaran IPA 
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adalah rangkaian mata pelajaran dengan komponen bahasa terkait 

ruang lingkup alam lingkungan. 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam hakikatnya berkaitan 

dengan percobaan-percobaan yang inovatif dan bersifat membangun 

konsep berfikir tentang alam oleh guru kepada peserta didiknya. 

Susanto (2013: 167) mengungkapkan bahwa “hakikat pembelajaran 

sains dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian antara lain: 

pengetahuan alam sebagai produk, proses dan sikap”. Pendapat yang 

sama juga disampaikan oleh Sutrisno dalam (Susanto, 2013: 167) 

mengungkapkan bahwa “IPA juga sebagai prosedur dan IPA juga 

sebagai teknologi. Sikap dalam pembelajaran IPA adalah ilmiah jadi 

dengan pembelajaran IPA di sekolah dasar dapat menumbuhkan jiwa 

dan sikap ilmiah bagi para siswa”. Artinya pembelajaran IPA di 

sekolah dasar dapat menumbuhkan sikap ingin tahu, sikap percaya 

diri, jujur, tidak sombong, tidak tergesa-gesa dan objektif. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Ilmu 

Pengetahuan Alam adalah Ilmu yang mempelajari tentang fenomena 

alam melalui percobaan untuk membuktikan masalah-masalah yang 

terjadi. Pembelajaran IPA dikelompokan menjadi tiga bagian yaitu 

produk, proses dan sikap. Sikap yang dikembangkan disekolah dasar 

meliputi sikap percaya diri, rasa ingin tahu, jujur, tidak sombong, 

tidak tergesa-gesa dan objektif. 
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b. Tujuan Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

Ilmu Pengetahuan Alam merupakan mata pelajaran yang 

dipelajari di Sekolah Dasar. Pembelajaran IPA memiliki tujuan untuk 

menumbuhkan sikap ilmiah bagi siswa. Badan Nasional Standar 

Pendidikan dalam (Susanto, 2013: 171) berpendapat bahwa tujuan 

pembelajaran IPA di Sekolah Dasar sebagai berikut: 

1) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang 

Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan 

keteraturan alam ciptaan-Nya. 

2) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-

konsep IPA yang bermanfaat serta dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3) Mengembangkan rasa ingin tahu, sifat positif dan kesadaran 

tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara 

IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 

4) Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki 

alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat 

keputusan. 

5) Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam 

memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. 

6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan 

segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

7) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan 

IPA sebagai dasar untuk melanjutkan Pendidikan ke SMP. 

 

Berdasarkan tujuan pembelajaran IPA yang telah dipaparkan, 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran IPA di sekolah 

dasar yaitu untuk memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan 

Yang Maha Esa melalui percobaan sehingga dapat mengembangkan 

pengetahuan, rasa ingintahu, dan keterampilan siswa. Tujuan 

pembelajaran IPA di sekolah dasar juga akan memberikan kesadaran 

bagi siswa untuk menghargai, melestarikan keindahan alam yang 

diciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan pembelajaran IPA di sekolah 
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dasar yang terpenting merupakan memberikan bekal kepada siswa 

untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP. 

c. Materi sifat-sifat cahaya  

Materi yang digunakan untuk penelitian, terkait pada 

pembelajaran IPA kelas V semester II yaitu tentang sifat- sifat cahaya. 

Pembelajaran sifat-sifat cahaya bertujuan agar siswa dapat 

mendeskripsikan sifat-sifat cahaya dan menerapkan sifat-sifat cahaya 

melalui kegiatan pembuatan suatu karya atau model. Untuk lebih 

jelasnya, tertera pada tabel 2.3 Standar Kompetensi dan Kompetensi 

Dasar berikut: 

Tabel 2.3 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

6. Menerapkan  

sifat-sifat cahaya 

melalui kegiatan 

membuat suatu 

karya/model.  

6.1. Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya 

6.2. Membuat suatu karya atau model 

misalnya periskop atau lensa dari 

bahan sederhana dengan 

menerapkan sifat-sifat cahaya. 

Sumber: Panduan KTSP 

Berdasarkan tabel Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

di atas, dapat digunakan untuk 4 kali pertemuan dalam II siklus 

pembelajaran IPA materi menerapkan sifat-sifat cahaya melalui 

kegiatan membuatan suatu karya/model. Siklus I menerapkan 

Kompetensi Dasar mendeskripsikan sifat-sifat cahaya dengan materi 

pokok sifat-sifat cahaya. Cahaya mempunyai sifat-sifat, antara lain: 

 1) Cahaya dapat dipantulkan, 2) Cahaya dapat merambat lurus, 
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 3) Cahaya dapat mengalami pembiasan/dibelokkan, 4) Cahaya dapat 

menembus benda bening, 5) Cahaya dapat diuraikan/mengalami 

dispersi. Pertemuan ini bertujuan bahwa siswa dapat mendeskripsikan 

sifat-sifat cahaya setelah melakukan percoba dan diskusi kelompok. 

Siklus II menerapkan Kompetensi Dasar membuat suatu karya 

atau model misalnya periskop atau lensa dari bahan sederhana dengan 

menerapkan sifat-sifat cahaya. Pertemuan ini bertujuan menerapkan 

sifat-sifat cahaya dapat dipantulkan dengan membuat media periskop 

lup atau kaca pembesar sederhana. Periskop adalah sejenis teropong 

yang digunakan pada kapal selam. Novitasari, dkk (2013: 43) 

berpendapat bahwa periskop adalah “alat optik yang digunakan pada 

kapal selam untuk melihat permukaan laut.”  Periskop terdiri dari dua 

cermin datar yang berada di lubang atas periskop dan lubang bawah 

periskop. Melalui media periskop siswa dapat menerapkan sifat-sifat 

cahaya dapat dipantulkan. 

4. Model Belajar Inquiri  

a. Pengertian Model Belajar Inquiri 

Model belajar inquiri adalah model belajar yang bertujuan untuk 

mengarahkan siswa dalam memacahkan suatu masalah. Hamdani 

(2011: 184) berpendapat bahwa inquiri (penyelidikan), inquiri 

merupakan perluasan dari discovery (penemuan), artinya Inquiri 

mengandung proses mental yang lebih tinggi tingkatannya. Sund 

dalam (Hamdani, 2011: 185) membedakan antara discovery dan 
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inquiri yaitu “discovery dalam batas-batas tertentu adalah baik untuk 

kelas-kelas rendah, sedangkan inquiry adalah baik untuk siswa-siswa 

dikelas yang lebih tinggi”. Hamdani (2011: 182) berpandapat untuk 

menguatkan penelitian ini menggunakan model pembelajaran inquiri 

dapat memunculkan keterampilan berfikir kritis siswa, bahwa model 

pembelajaran inquiri adalah “salah satu cara belajar atau penelaahan 

yang bersifat mencari pemecahan masalah dengan cara kritis, analisis, 

dan ilmiah dengan menggunakan langkah-langkah tertentu menuju 

suatu kesimpulan yang meyakinkan karena didukung oleh data atau 

kenyataan”.  

Berdasarkan pendapat ahli di atas peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa model pembelajaran inquiri hampir sama atau 

berkesinambungan dengan model pembelajaran discovery. 

Perbedaannya pada penerapannya yaitu di kelas rendah dan kelas 

tinggi. Penelitian ini sangat tepat menggunakan model belajar inquiri 

karena penelitiian ini dilaksanakan di kelas tinggi yaitu kelas V. 

b. Ciri-ciri dan perinsip pembelajaran inquiri 

Terdapat banyak model pembelajaran yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, salah satu model 

pembelajaran inquiri. Model pembelajaran inquiri dapat diamati 

melalui ciri-ciri pada saat pembelajaran. Tabany (2014: 80) 

menyebutkan bahwa ada tiga ciri-ciri pembelajaran inquiri yaitu 

sebagai berikut: 
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1) Pembelajaran inquiri menekan kepada aktivitas siswa secara 

maksimal untuk mencari dan menemukan.  

2) Seluruh aktifitas siswa diarahkan untuk mencari dan 

menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang 

dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan 

sikap percaya diri (self belief). 

3) Tujuan dari pembelajaran inquiri yaitu mengembangkan 

kemampuan berfikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau 

mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari 

proses mental.  

 

Pembelajaran dengan menggunakan model inquiri dapat 

terlaksana dengan baik, jika mengetahui prinsip-prinsip model 

pembelajaran inquiri. Tabany (2014: 80-81) menyebutkan bahwa 

prinsip-prinsip pembelajaran inquiri ada lima yaitu:  

1) Berorientasi pada pengembangan intelektual 

2) Prinsip interaksi  

3) Prinsip bertanya 

4) Prinsip belajar untuk berfikir 

5) Prinsip keterbukaan  

 

Berdasarkan ciri-ciri dan prinsip pembelajaran inquiri di atas, 

pembelajaran menggunakan model inquiri untuk meningkatkan 

berfikir kritis siswa sangat tepat. Hal tersebut sesuai dengan ciri-ciri 

dan perinsip pembelajaran inquiri melatih siswa untuk berfikir dan 

berfikir kritis. Berfikir kritis siswa dapat muncul jika siswa percaya 

diri, sehingga siswa mampu menyampaikan pendapatnya. 

c. Sasaran Model Pembelajaran Inquiri  

Sasaran pembelajaran inquiri adalah siswa. Hamdani (2011: 

182) berpendapat bahwa sasaran model belajar inquiri adalah 

“mengembangkan penugasan pengetahuan, yang merupakan hasil dari 
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pengolahan data atau informasi”. Pengetahuan yang diperoleh 

mengandung berbagai kebaikan, yaitu 1) pengetahuan yang didapat 

bertahan lebih lama atau dapat diingat dalam waktu lama 

dibandingkan dengan pengetahuan yang dipelajari dengan cara lain,  

2) hasil belajar memiliki efek transfer yang lebih baik daripada hasil 

belajar lain, 3) secara menyeluruh meningkatkan penalaran siswa dan 

kemampuan untuk berfikir secara bebas.  

Berdasarkan pendapat tersebut peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa sasaran model pembelajaran inquiri yaitu memberikan 

pengetahuan kepada siswa untuk mengingat materi yang diajarkan 

lebih lama, sehingga dapat meningkatkan penalaran siswa untuk 

berfikir secara bebas. Berfikir secara bebas, menjadikan siswa dapat 

mengungkapkan ide atau gagasan dalam diri, sehingga mampu untuk 

berfikir kritis. Hal tersebut menguatkan peneliti untuk melaksanakan 

penelitian ini dengan model pembelajaran inquiri.  

d. Keuntungan Menggunakan Model Pembelajaran Inquiri 

Model pembelajaran memang banyak, akan tetapi guru harus 

mempertimbangkan keuntungan dari model pembelajaran yang akan 

dilaksanakan untuk mempermudah dalam pelaksaaannya. 

Departemen Pendidikan Nasional dalam (Hamdani, 20011: 183) 

memaparkan keuntungan menggunakan model belajar inquiri antara 

lain:  
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1. Siswa memiliki kesempatan untuk mengemukakan ide atau 

gagasan yang dimiliki sehingga hal itu dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menulis karya ilmiah. 

2. Siswa mulai diajarkan untuk menaganalisis dan mencari 

kebenaran dari suatu masalah yang sedang dibahas, mampu 

berfikir sistematis, terarah, dan mempunyai tujuan yang 

jelas. 

3. Siswa mampu berfikir induktif, deduktif, dan empiris 

rasional sehingga hal ini akan menyebabkan siswa memiliki 

kemampuan dalam penalaran formal yang baik. 

 

Berdasarkan pemaparan keuntungan menerapkan model 

pembelajaran inquiri yaitu: (a) siswa dapat mengemukakan ide dan 

gagasan yang dimiliki, (b) siswa dapat menganalisis permasalahan 

yang sedang dibahas, (c) siswa mampu berfikir dengan penalaran 

formal yang baik. Hal tersebut mendukung penelitian ini untuk 

meningkatkan keterampilan berfikir kritis melalui menerapkan model 

pembelajaran inquiri pada mata pelajaran IPA. 

e. Langakah-Langkah Pembelajaran Inquiri 

Proses pembelajaran akan terlaksana dengan baik jika guru 

mengetahui langkah-langkah dalam memilih model pembelajaran. 

Sudjana dalam (Tabany, 2014: 86) menyatakan ada enam tahap yang 

ditempuh dalam pembelajaran inquiri terdapat pada tabel 2.4 berikut: 

Tabel 2.4 Tahap Pembelajaran Inquiri 

Langkah-Langkah 

Pembelajaran 

Inquiri 

Perilaku Guru 

1. Menyajikan 

pertanyaan atau 

masalah 

Guru membimbing siswa 

mengidentifikasi masalah dan masalah 

dituliskan di papan tulis. 

Guru membagi siswa dalam kelompok. 
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Langkah-Langkah 

Pembelajaran 

Inquiri 

Perilaku Guru 

2. Membuat 

hipotesis 

Guru memberikan kepada siswa untuk 

curah pendapat dalam membentuk 

hipotesis. 

Guru membimbing siswa dalam 

menentukan hipotesis yang relevan 

dengan permasalahan dan 

memprioritaskan hipotesis mana yang 

menjadi prioritas penyelidikan. 

3. Merancang 

percobaan  

Guru memberikan kesempatan pada siswa 

untuk menentukan langkah-langkah yang 

sesuai dengan hipotesis yang akan 

dilakukan. 

Guru membimbing siswa mengurutkan 

langkah-langkah percobaan. 

4. Melakukan 

percobaan untuk 

memperoleh 

informasi 

Guru membimbing siswa mendapatkan 

informasi melalui percobaan. 

5. Mengumpulkan 

dan menganalisis 

data  

Guru memberi kesempatan pada tiap 

kelompok untuk menyampaikan hasil 

pengolahan data yang terkumpul. 

6. Membuat 

kesimpulan 

Guru membimbing siswa dalam membuat 

kesimpulan 

Sudjana dalam (Tabany, 2014: 86) 

Berdasarkan tahap pembelajaran inquiri tersebut, dapat 

dijelaskan bahwa langkah-langkah pembelajaran inquiri dalam 

penelitian ini sebagai berikut:  

1) Menyajikan pertanyaan atau masalah 

Guru memberikan pertanyaan atau masalah mengenai 

pembelajaran IPA dan membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok. 

 

 

Peningkatan Prestasi Belajar…, Azhar Umara Ardi, FKIP, UMP, 2017



30 

 

 

2) Membuat hipotesis 

Guru membimbing setiap kelompok dalam berdiskusi untuk 

menentukan hipotesis sesuai dengan pertanyaan atau masalah 

yang disajikan guru mengenai pembelajaran IPA. 

3) Merancang percobaan 

Guru memberikan kesempatan dan membimbing siswa untuk 

menentukan langkah-langkah percobaan yang akan dilakukan 

kelompoknya. 

4) Melakukan percobaan untuk melakukan informasi 

Guru membimbing siswa mendapatkan informasi melalui 

percobaan yang dilakukan setiap kelompok. 

5) Mengumpulkan dan menganalisis data 

Guru memberi kesempatan pada setiap kelompok untuk 

menyampaikan hasil diskusinya. 

6) Membuat kesimpulan 

Guru membimbing siswa dalam membuat kesimpulan yang 

sesuai dengan pembelajaran IPA. 

5. Media Pembelajaran   

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan alat bantu dalam proses 

pembelajaran agar pembelajaran berjalan lebih efektif dan efisien.  

Arsyad (2007: 3) berpendapat bahwa media berasal dari bahasa latin 

medius yang secara harfiah berarti ‘tengah’, ‘Perantara’, atau 
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‘pengantar’. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau 

pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Berdasarkan 

hal tersebut media adalah “komponen sumber belajar atau wahana 

fisik yang mengandung materi intruksional di lingkungan siswa yang 

mengandung materi intruksional di lingkungan siswa yang dapat 

merangsang siswa untuk belajar”. 

Untuk memperkuat teori di atas, Anitah (2008: 2) juga 

berpendapat bahwa media pembelajaran adalah “setiap orang, bahan, 

alat, atau peristiwa yang dapat menciptakan kondisi yang 

memungkinkan pembelajar menerima pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap. Sedangkan Rohani (1997: 3) mengatakan bawa media 

adalah “segala sesuatu yang dapat diindra yang berfungsi sebagai 

perantara/sarana/alat untuk proses komunikasi (proses belajar 

mengajar)”. Berdasarkan beberapa pendapat di atas peneliti 

menyimpulkan bahwa media pembelajaran adalah komponen, alat, 

sumber belajar, atau segala sesuatu yang dapat mengirim pesan dari 

pendidik kepeserta didik pada saat proses pembelajaran yang dapat 

merangsang siswa untuk belajar sehingga pembelajaran berjalan lebih 

efektif dan efisien.  

b. Jenis-jenis media pembelajaran 

Pemilihan media yang tepat sangat mendukung kelancaran 

pembelajaran. Hal tersebut harus dipertimbangkan oleh guru dalam 
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memilih jenis-jenis media yang sesuai dengan materi yang diajarkan. 

Berikut jenis-jenis dan pengelompokan media menurut para ahli: 

Anitah (2008: 7) menyebutkan ada empat jenis media yaitu 

sebagai berikut: 

1) Media visual, di bagi menjadi dua yaitu: 

a) Media visual yang tidak diproyeksikan, merupakan 

media yang sederhana, tidak membutuhkan projector 

dan layar untuk memproyeksikan perangkat lunak. 

contohnya: gambar mati atau gambar diam (still 

picture). 

b) Media visual yang diproyeksikan, terdiri atas: 

overheard projector (OHP), slide, film strip, dan 

opaque projector. 

2) Media audio, dibagi menjadi dua yaitu: 

a) Media audio tradisional, terdiri atas: audio kaset, audio 

siaran, dan telepon. 

b) Media audio digital, terdiri atas: media optik, audio 

internet, dan radio internet. 

3) Media audio visual 

a) Slide suara, 

b) Televisi,  

c) Kerucut pengalaman, 

d) Multimedia, 

 

Leshin, dkk dalam (Arsyad, 2007: 81-82) membagi media 

menjadi lima kelompok yaitu: 

1) Media berbasis manusia 

Media berbasis manusia adalah media tertua yang 

digunakan untuk mengirimkan dan mengkomunikasikan 

pesan atau informasi. 

2) Media berbasis cetakan 

Media berbasis cetakan adalah media yang disiapkan di atas 

kertas untuk pengajaran informasi. 

3) Media berbasis visual 

Media berbasis visual adalah media yang hanya dapat 

dilihat menggunakan indra penglihatan. Jenis media ini 

terdiri atas media visual yang tidak diproyeksikan dan 

media visual yang diproyeksikan. 

4) Media berbasis audio-visual 
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Media berbasis audio-visual adalah penggabungan media 

visual dan audio yang cara penyajiannya menggunakan 

mesin mekanis dan elektronik. 

5) Media berbasis komputer 

Media berbasis komputer adalah media yang penyajianya 

dalam bentuk digital dengan menggunakan komputer untuk 

menyampaikan materi pembelajaran. 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa media 

pembelajaran memiliki jenis yang berbeda-beda. Penelitian ini 

menggunakan media periskop yang masuk dalam jenis media visual. 

Media visual merupakan media yang hanya dapat dilihat 

menggunakan indra penglihatan. Media periskop termasuk media 

visual yang tidak diproyeksikan. 

c. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Proses pembelajaran akan lebih mudah dilaksanakan jika guru 

dapat menerapkan media pada proses pembelajaran. Pemilihan media 

yang sesuai dengan materi juga berpengaruh terhadap proses 

pembelajaran, sehingga guru harus mengetahui fungsi dan manfaat 

media pembelajaran yang dipilih. Berikut fungsi dan manfaat media 

pembelajaran: 

1) Fungsi media pembelajaran 

Media pembelajaran akan bermanfaat apabila guru dapat 

mengetahui fungsi media tersebut. Sanjaya (2012: 73-75) 

menyebutkan fungsi media pembelajaran sebagai berikut:  

a) Fungsi komunikatif. Media pembelajaran digunakan 

untuk memudahkan komunikasi antara penyampai pesan 

dan penerima pesan. 
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b) Fungsi motivasi. Penggunaan media pembelajaran 

memudahkan siswa mempelajari materi pelajaran 

sehingga lebih dapat meningkatkan gairah siswa untuk 

belajar. 

c) Fungsi kebermaknaan. Pembelajaran bukan hanya 

meningkatkan pengembangan aspek kognitif tahap 

rendah, akan tetapi dapat meningkatkan kemampuan 

siswa untuk menganalisis dan mencipta sebagai aspek 

kognitif tahap tinggi. 

d) Fungsi penyamaan persepsi. Melalui penggunaan media 

pembelajaran diharapkan dapat menyamakan persepsi 

setiap siswa dapat memiliki pandangan yang sama 

terhadap informasi yang disuguhkan. 

e) Fungsi individualitas. Pemanfaatan media pembelajaran 

berfungsi untuk dapat melayani kebutuhan setiap 

individu yang memiliki minat dan gaya belajar yang 

berbeda. 

 

Berdasarkan uraian di atas, fungsi media dalam pembelajaran 

adalah untuk mempermudah guru dalam menyampaikan materi 

kepada siswa, karena setiap siswa memiliki tingkat pemahaman 

yang berbeda-beda, diharapkan dapat menyamakan persepsi setiap 

siswa terhadap informasi yang disampaikan oleh guru. 

Pembelajaran dengan menggunakan media dapat lebih lama di 

ingat oleh siswa. Penggunaan media mampu menarik perhatian 

siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna.  

2) Manfaat media pembelajaran 

Media menjadi salah satu faktor keberhasilan guru dalam 

mengajar. Melalui pemanfaatan media yang tepat, dapat membantu 

siswa dalam menerima materi yang disampaikan oleh guru. Arsyad 

(2007: 26-27) menyebutkan manfaat media pembelajaran antara 

lain: 
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a) Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan 

dan informasi sehingga dapat memperlancar dan 

meningkatkan hasil belajar. 

b) Media pembelajaran dapat meningkatkan dan 

mengarahkan perhatian anak sehingga dapat 

menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih 

langsung antara siswa dan lingkungannya, dan 

kemungkinan siswa untuk belajar seniri-sendiri sesuai 

dengan kemampuan dan minatnya. 

c) Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, 

ruang, dan waktu. 

d) Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan 

pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa 

dilingkungan, serta memungkinkan terjadinya interaksi 

langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkunganya. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut, media pembelajaran 

memiliki manfaat untuk mempermudah dalam proses 

pembelajaran. media pembelajaran bermanfaat memperjelas materi 

yang diajarkan kepada siswa. Media pembelajaran memberikan 

perhatian kepada siswa sehingga dapat menumbuhkan rasa minat 

untuk mengikuti proses pembelajaran. Media dapat mengatasi 

keterbatasan indra, ruang dan waktu. Media pembelajaran dapat 

memberikan pengalaman dan kesan sehingga dapat diingat oleh 

siswa dalam waktu lama. 

d. Prinsip-prinsip penggunaan dan pengembangan media 

pembelajaran 

 Penggunaan media pembelajaran yang akan digunakan oleh 

guru harus sesuai dengan kebutuhan materi pembelajaran, agar siswa 

mudah memahami serta mengingat materi yang diajarkan guru. Hal 

tersebut harus diketahui oleh guru mengenai prinsip-prinsip 
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penggunaan media pembelajaran. Sanjaya (2012: 75-76) 

menyebutkan prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran 

sebagai berikut:  

1) Media digunakan dan diarahkan untuk mempermudah 

siswa belajar dalam upaya memahami materi pelajaran. 

2) Media yang akan digunakan guru harus sesuai dan 

diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

3) Media yang digunakan sesuai dengan materi pembelajaran.  

4) Media harus sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kondisi 

siswa. 

5) Media yang digunakan harus memperhatikan efektifitas dan 

efisiensi. 

6) Media yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan 

guru dalam mengoperasikannya.  

 

Berdasarkan prinsip media yang telah dijelaskan di atas, 

penelitian ini sangat tepat menggunakan media periskop untuk mata 

pelajaran IPA materi sifat-sifat cahaya, dengan kompetensi dasar 

“membuat suatu karya atau model misalnya periskop atau lensa dari 

bahan sederhana dengan menerapkan sifat-sifat cahaya”. Media 

periskop juga mudah dalam mengoperasikannya. 

e. Media periskop 

1) Periskop 

Periskop merupakan sejenis teropong yang digunakan pada 

kapal selam. Novitasari, dkk (2013: 43) berpendapat bahwa 

periskop adalah “alat optik yang digunakan pada kapal selam untuk 

melihat permukaan laut.”  Periskop terdiri dari dua buah cermin 

datar yang berada di atas dan di bawah. Cermin di dalam periskop 

berfungsi untuk memantulkan cahaya yang berada di atas 
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permukaan air laut melalui cermin yang berada di atas periskop, 

kemudian dipantulkan ke cermin bawah dan dipantulkan lagi ke 

mata pengamat sehiangga bendan yang diamati dapat terlihat. 

Gambar 2.1 Cara Kerja Periskop 

2) Manfaat Periskop Dalam Pembelajaran IPA 

Pembelajaran IPA akan lebih mudah dipahami jika siswa 

mengamati langsung masalah yang terjadi. Tujuan pembelajaran 

IPA menggunakan media periskop yaitu siswa dapat 

memanfaatkan sifat-sifat cahaya untuk membuat periskop 

sederhana. Sifat-sifat cahaya yang diterapkan dalam pembuatan 

periskop yaitu cahaya dapat dipantulkan.  

3) Langkah-langkah penggunaan media periskop dalam proses 

pembelajaran inquiri 

Media merupakan alat bantu guru dalam mengajarkan materi 

kepada siswa agar pesan yang disampaikan oleh guru lebih mudah 

dipahami siswa. Guru harus mengetahui cara penggunaan media 
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yang sesuai dengan materi yang diajarkan dan langka-langkah 

model pembelajaran yang ditentukan. Penelitian ini menggunakan 

media periskop dan model pembelajaran inquiri. Langkah-langkah 

penggunaan media periskop dalam proses penerapan model 

pembelajaran inquiri sebagai berikut: 

a) Menyajikan pertanyaan atau masalah 

(1) Guru menanyakan kepada siswa mengenai kapal selam 

yang berada di dalam permukaan air laut dapat melihat 

kondisi benda yang berada di atas permukaan air laut. 

(2) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok secara 

acak. 

b) Membuat hipotesis 

(1) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk curah 

pendapat dengan kelompoknya dalam menanggapi 

pertanyaan yang guru berikan.  

(2) Guru membimbing siswa untuk menentukan hipotesis 

dalam pembuatan periskop yang didiskusikan dengan 

kelompoknya, seperti alat dan bahan yang tepat untuk 

pembuatan periskop.  

c) Merancang percobaan 

(1) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menentukan langkah-langkah pembuatan periskop. 
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(2) Guru mengurutkan membimbing siswa mengurutkan 

langkah-langkah pembuatan periskop. 

d) Melakukan percobaan untuk mengetahui informasi 

(1) Guru membimbing siswa dalam pembuatan periskop 

(2) Guru membimbing siswa cara menggunakan periskop 

untuk mengetahui sifat-sifat cahaya yang diterapkan pada 

media periskop 

e) Mengumpulkan dan menganalisis data 

Guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk 

menyampaikan hasil pengolahan data yang terkumpul, 

meliputi cara kerja periskop 

f) Membuat kesimpulan 

Guru membimbing siswa dalam menentukan kesimpulan 

mengenai sifat-sifat yang diterapkan pada media periskop. 

B. Penelitian Relevan 

Taghva, dkk (2014: 25) telah melaksanakan penelitian di Universitas 

Eghild dengan judul “Studying the Relationship Between Critical Thinking 

Skills and Students’ Educational achievement (Eghlid Universities as Case 

Study). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelasi. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh berfikir kritis terhadap prestasi siswa. 

Hasil pada penelitian ini yaitu adanya hubungan yang signifikan antara 

berfikir kritis dengan prestasi belajar siswa (p ≤ 0/05). Juga kemampuan 

berfikir kritis tidak membedakan jenis kelamin. 
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Allamnakhrah (2013: 2) juga telah melaksanakan penelitian di 

Universitas Arab Saudi dengan judul “Learning Critical Thinking in Saudi 

Arabia: Student Perception of Secondary Pre-Service Teacher Education 

Program”. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan berfikir kritis siswa 

di Arab Saudi tadinya pendidikan di Arab Saudi pendidikannya belum maju 

karena siswa kurang berfikir kritis, guru dalam pembelajarannya hanya 

menggunakan metode ceramah dan mentranfer ilmu. Berdasarkan hal 

tersebut siswa merasa bosan karena pembelajarannya kurang menarik dan 

siswa kurang berfikir kritis. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti 

memutuskan untuk meneliti menggunakan metode study kasus kualitatif. 

Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa penelitiannya berhasil, terbukti 

dari hasil wawancara dengan siswa yaitu berfikir kritis penting diterapkan 

untuk meningkatkan pendidikan. 

Hasil penelitian di atas dapat dijadikan acuan bagi peneliti untuk 

melaksanakan penelitian peningkatan berfikir kritis dan prestasi belajar 

siswa,  karena berfikir kritis berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa.  

Untuk meningkatkan berfikir kritis siswa dalam penelitian ini menggunakan 

model belajar inquiri. Model pembelajaran inquiri diduga dapat 

meningkatkan berfikir kritis siswa, karena pembelajaran inquiri siswa mampu 

memecahkan permasalahan sendiri yang disajikan oleh guru. Peran guru 

hanya sebagai fasilitator sehingga siswa dapat memunculkan pendapatnya 

sendiri dan dapat berfikir kritis.  
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C. Kerangka Pikir 

Keberhasilan siswa dalam belajar sangat ditentukan oleh strategi 

pembelajaran yang dilakukan guru. Guru dituntut untuk memahami  

komponen-komponen dasar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

Guru juga dituntut untuk paham tentang filosofis dari mengajar dan belajar 

itu sendiri. Belajar tidak hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, akan 

tetapi juga mengubah perilaku yang akan dimiliki siswa. Penggunaan metode, 

stategi, dan kelengkapan dalam pengajaran adalah bagian dari kegiatan 

pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru.  

Guru harus dapat menciptakan kondisi dan situasi, serta ketertarikan 

siswa untuk belajar. Berfikir kritis siswa yang masih terbilang rendah sangat 

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa, maka peneliti ingin menerapkan 

model belajar inquiri berbantu media periskop untuk dapat meningkatkan 

prestasi belajar dan berfikir kritis siswa. Model pembelajaran inquiri atau 

inquiry merupakan salah satu model yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan berfikir kritis siswa, siswa akan mempelajari, meneliti, 

mengamati, mendiskusikan, memecahkan permasalahan sendiri dan 

menyimpulkan melalui pembuatan media periskop. Media periskop bertujuan 

untuk menerapkan sifat cahaya dapat dipantulkan dalam mata pelajaran IPA 

kelas V. Peneliti akan menggunakan model pembelajaran inquiri dalam II 

siklus dengan harapan kondisi akhir adanya peningkatan berfikir kritis siswa 

dan prestasi belajar siswa setelah menerapkan model belajar inquiri berbantu 

media periskop.  
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Gambar 2.2 Skema Kerangka Berpikir 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasararkan latar belakang dan kajian pustaka di atas yang 

menekankan bahwa model belajar inquiri dapat meningkatkan berfikir kritis 

siswa, maka peneliti merumuskan hipotesis tindakan sebagai berikut: 

1. Penerapan model pembelajaran inquiri dengan berbantu media periskop 

pada pembelajaran IPA materi sifat-sifat cahaya kelas V di MIM 

Pandansari Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

2. Penerapan model pembelajaran inquiri dengan berbantu media periskop 

pada pembelajaran IPA materi sifat-sifat cahaya kelas V di MIM 

Pandansari Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas dapat 

meningkatkan berfikir kritis siswa. 
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