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Pendahuluan  

MTsN 2 Yogyakarta merupakan sekolah tingkat 

pertama yang bernaung di bawah Departemen Agama 

dan diharapkan mampu melahirkan output yang mampu 

bersaing dan handal di samping memiliki jiwa dan 

kepribadian yang islami. Kaitannya dengan 

pembelajaran khususnya pembelajaran IPA, MTsN 2 

Yogyakarta sudah menyediakan fasilitas-fasilitas yang 

mendukung kegiatan pembelajaran tersebut, seperti 

laboratorium IPA, perpustakaan yang menyediakan 

buku-buku referensi dan pegangan untuk guru dan 

siswa, ruang kelas yang representatif, serta sarana 

pendukung kegiatan pembelajaran lainnya. 

Jumlah kelas di MTsN 2 Yogyakarta terdiri dari 22 

kelas yakni kelas VII ada 7 kelas, kelas VIII ada 7 kelas 

dan kelas IX ada 8 kelas. Peneliti memilih kelas VII C 

sebagai tempat pelaksanaan penelitian tindakan kelas 

dengan pertimbangan  siswa kelas VII C memiliki 

potensi yang cocok untuk dikembangkan dalam 

penelitian ini yakni memiliki aktivitas dan kreativitas 

yang sebenarnya jika dikelola dengan baik akan 

membuat proses pembelajaran menjadi maksimal. Kelas 

VII C memiliki 34 orang siswa. Ruang kelas yang 

cukup representatif dengan ventilasi udara dan 

penerangan yang baik, serta posisi tempat duduk siswa 

yang dibuat berhadapan dengan meja guru dan papan 

tulis dengan tujuan agar guru dapat memonitor dan 

mengontrol siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar 

dan supaya perhatian siswa dapat terpusat kepada guru. 

Pelaksanaan proses belajar mengajar, terlihat masih 

banyak siswa yang duduk diam, 50% dari siswa kadang 

bercanda atau mengobrol dengan teman (17 siswa dari 

34 siswa), menyandarkan kepala di atas meja, enggan 

bertanya, jika pun ada hanya satu dua orang, menjawab 

pertanyaan dengan ragu, kurang berani mengemukakan 

ide atau gagasan, menulis pelajaran jika disuruh atau 

lebih banyak menulis pelajaran dibanding 

mendengarkan penjelasan guru, melakukan kegiatan 

pembelajaran jika diperintah guru, dalam kegiatan 

kelompok sebagian siswa msih pasif, dan belum mampu 

Kata kunci: Inquiri Terbimbing, Aktivitas, Kreativitas 

Abstrak 

 

Pembelajaran yang monoton akan mempengaruhi aktivitas dan kreativitas  siswa khususnya pada materi 

pembelajaran pencemaran dan kerusakan lingkungan.  Penggunaan model Inquiri Terbimbing dalam materi 

pembelajaran pencemaran dan kerusakan lingkungan diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan kreativitas 

di kelas VI C di MTsN 2 Yogyakarta dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan 

sintaks model Inquiri Terbimbing pada materi pembelajaran pencemaran dan kerusakan 

lingkunganpadasiswakelas VII CMTsN 2 Yogyakarta, dan upaya untuk mengatasi hambatan pada 

pencemaran dan kerusakan lingkungan pada siswa kelas VII C MTsN 2 Yogyakarta tahun ajaran 2013/2014. 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII C MTsN 2 Yogyakarta tahun ajaran 2013/2014. Objek 

penelitian ini adalah proses pembelajaran pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan model Inquiri 

Terbimbing. Teknik pengumpulan data ini berupa observasi, yaitu dengan lembar observasi aktivitas dan 

kreativitas siswa dan tes,  yaitu berupa soal divergen berjumlah 5 soal per siklus. Analisis data menggunakan 

analisis deskriptif  kualitatif. Penelitian ini termasuk dalam penelitian tindakan kelas (Classroom Action 

Research) yang terdiri dari tiga siklus. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran pencemaran dan kerusakan lingkungan 

melalui model Inquiri Terbimbing pada siklus II dan siklus III mengalami peningkatan dari segi proses 

maupun hasil. Aktivitas belajar pada siklus I nilai rata-rata siswa telah mencapai17, 43, pada siklus II nilai 

rata-rata siswa adalah 16,96 , dan pada siklus III sebesar 17,51. Sedangkan nilai rata-rata kreativitas berpikir 

siswa pada siklus I sebesar 9,75, pada siklus II sebesar 9,72, dan pada siklus III menjadi 9,90. 

Upaya Peningkatan Aktivitas dan Kreativitas Siswa Kelas VIIC pada 
Materi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan  Melalui Inquiri 

Terbimbing  di MTs N 2 Yogyakarta Tahun Ajaran 2013/2014 
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mengkomunikasikan hasil pekerjaan kepada teman di 

hadapan kelas, sehingga dari permasalahan tersebut 

terlihat bahwa kreativitas siswa masih rendah. 

Kenyataan ini menunjukkan bahwa siswa masih 

pasif dalam melaksanakan kegiatan belajar. Sebenarnya, 

guru telah menggunakan beberapa model dalam 

melaksanakan kegiatan belajar seperti tanya jawab, 

ceramah, diskusi, praktikum baik di laboratorium 

maupun di luar laboratorium serta pemberian tugas baik 

di kelas maupun di rumah. Namun penggunaan model-

model  tersebut nampaknya memacu  memacu siswa 

untuk aktif karena siswa masih senang bergantung 

kepada guru sebagai sumber utama atau pembelajaran 

masih bersifat teacher centered. 

Model pembelajaran merupakan alat untuk 

mencapai tujuan pengajaran yang ingin dicapai sehingga 

penggunaan model yang baik dan tepat semakin berhasil 

sebagai sarana pencapaian tujuan. Salah satu upaya 

untuk meningkatkan aktivitas dan kreativitas siswa 

adalah dengan menggunakan inquiry terbimbing. 

Harapannya dengan inquiry termbimbing siswa mampu 

mengembangkan aktivitas serta kreatifitas dalam 

pembelajaran dan guru berperan sebagai fasilitator 

sehingga dapat memberi solusi dari masalah tersebut. 

Jacobsen (Sofiani, 2009:14) menyatakan bahwa 

Inkuiri terbimbing (guided inquiry) merupakan salah atu 

model pengajaran yang dirancang untuk mengajarkan 

konsep-konsep dan hubungan antar konsep. Ketika 

menggunakan model pembelajaran ini, guru menyajikan 

contoh-contoh pada siswa, memandu mereka saat 

mereka berusaha menemukan pola-pola dalam contoh-

conyoh tersebut, dan memberikan semacam penutup 

ketika siswa telah mampu mendeskripsikan gagasan 

yang diajarkan oleh guru. 

Pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang 

mengajak peserta didik belajar dengan aktif, berarti 

siswa mendominasi aktivitas pembelajaran. 

Pembelajaran aktif ini akan melatih siswa secara aktif 

menggunakan otak, baik untuk menemukan ide pokok 

dari materi pelajaran, memecahkan persoalan, atau 

mengaplikasikan apa yang baru dipelajari ke dalam 

suatu persoalan yang ada dalam kehidupan nyata. 

Dengan belajar aktif ini peserta didik diajak untuk turut 

serta dalam proses pembelajaran. Belajar aktif adalah 

salah satu cara mengikat informasi baru kemudian 

menyimpannya di dalam otak. 

Hamalik (1991:172) berpendapat aktivitas belajar 

bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Dengan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut prestasi 

siswa bisa meningkat. Aktivitas belajar tersebut 

meliputi aktivitas jasmani dan aktivitas mental. 

Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada 

kreativitas berpikir siswa serta aktivitas siswa yang 

meliputi oral activity dan mental activity selama proses 

pembelajaran. Alasan pembatasan masalah dalam 

penelitian ini adalah berdasarkan pengalaman mengajar 

didapatkan bahwa siswa memiliki permasalahan dalam 

pembelajaran yaitu dari segi keaktifan, sehingga peneliti 

hanya melihat dari segi oral activity dan mental activity 

siswa. 

Kegiatan-kegiatan visual (Visual Activities) 

meliputi membaca, memperhatikan, percobaan, 

demonstrasi, mengamati. Sedangakan kegiatan-kegiatan 

mental (Mental Activities) meliputi mengingat, 

menganggap,memecahkan masalah, menganalisis, 

melihat hubungan, mengambil keputusan, dan 

sebagainya. 

Kreativitas merupakan istilah yang banyak 

digunakan baik di lingkungan sekolah maupun di luar 

sekolah. Pada umumnya orang menghubungkan 

kreativitas dengan produk-produk kreasi dengan kata 

lain, produk-produk kreasi itu merupakan hal yang 

penting untuk menilai kreativitas. 

Menurut Munandar (Trianto, 2009:167), bahwa 

kreativitas (berpikir kreatif atau berpikir divergen) 

adalah kemampuan menemukan banyak kemungkinan 

jawaban terhadap sesuatu masalah dimana 

penekanannya pada kuantitas, ketepatgunaan, dan 

beragam jawaban. Makin banyak kemungkinan jawaban 

yang dapat diberikan terhadap suatu masalah makin 

kreativitas seseorang. 

 

Metode Penelitian 

Model penelitian yang digunakan ini adalah 

penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research). 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 3), Penelitian 

tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap 

kegiatan belajar berupa suatu tindakan, yang sengaja 

dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara 

bersama. 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan 

pada bulan Maret 2014 di MTs N 2 Yogyakarta 

khususnya pada siswa kelas VII C semester 2 pada 

tahun ajaran 2014/2015. Instrumen pengambilan data 

dalam penelitian menggunakan lembar observasi dan 

soal divergen. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara 

observasi langsung. Analisis data menggunakan analisis 

kualitatif. Indikator keberhasilan dari penelitian 

tindakan kelas ini adalah jika terdapat peningkatan 

persentase aktivitas belajar dan kreativitas berpikir 

siswa dalam pembelajaran sebesar 75%. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Setelah dilakukan observasi dan analisis, pada setiap 

siklus terjadi peningkatan. Pada aktivitas belajar, 

peningkatan itu sebesar 0,55% pada siklus III (dari 

16,96% pada siklus II menjadi 17,51% pada siklus III) , 

dari siklus I ke siklus II mengalami penurunan. 

Sedangkan pada kreativitas berpikir siswa peningkatan 

yang terjadi sebesar 0,20% (dari 9,70% pada siklus II 

menjadi 9,90% pada siklus III). Untuk siklus I ke siklus 

II baik itu aktivitas belajar siswa maupun kreativitas 

berpikir siswa mengalami penurunan. Hal ini 

kemungkinan disebabkan karena pada siklus II, kegiatan 

belajar siswa berada diluar kelas, sehingga siswa banyak 

yang tidak fokus pada lembar kegiatan siswa. 

Sebagaimana pada aktivitas belajar siswa, pada 

kreativitas berpikir siswa juga mengalami peningkatan 

dan penurunan. Pada siklus II, peningkatan persentase 

kreativitas berpikir terlihat pada kemampuan siswa 

dalam memikirkan macam-macam cara yang berbeda-

beda jika diberikan suatu masalah yakni dari 55,88% 

pada siklus I menjadi 82,35% dan kemampuan siswa 
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dalam mengembangkan gagasan orang lain sebesar 

5,88% pada siklus I menjadi 52,94% pada siklus II. 

Adapun penurunan terjadi pada kedua aspek kreativitas 

berpikir siswa yang lain yaitu berpikir lancar dari 

91,17%, dan berpikir orisinil sebesar 44,11%. 

Pada setiap siklus terjadi fluktuasi aktivitas siswa. 

Adapaun jenis-jenis aktivitas yang mengalami 

peningkatan antara lain tampak pada beberapa Tabel 1, 

Tabel 2 berikut ini. 

Tabel 1. Perbandingan Peningkatan Aktivitas Belajar 

pada Siklus I dan II 

Aktivitas Siswa 
Presentase (%) 

Siklus I Siklus II 

Bertanya 77,45 82,35 

Menjawab pertanyaan 64,70 69,60 

Menanggapi 71,56 82,35 

Menganalisis 70,58 76,47 

 

Tabel 2. Perbandingan Peningkatan Aktivitas Belajar 

pada Siklus II dan III 

Aktivitas Siswa 
Presentase (%) 

Siklus I Siklus II 

Menjawab pertanyaan 69,60 69,60 

Presentasi 11,76 19,60 

Menanggapi 82,35 89,21 

Melakukan diskusi 79,41 88,23 

 

Kreativitas berpikir siswa selain mengalami 

peningkatan juga mengalami penurunan. Ini dapat dilihat 

dari peningkatan rata-rata nlai siswa pada setiap siklus 

secara berturut-turut yakni 9,75% pada siklus 

I.Kemudian terjadi penurunan pada siklus II yaitu 

menjadi 9,72%. Kenaikan sebesar 0,18% terjadi pada 

siklus III sehingga rata-rata nilainya menjadi 9,90% dan 

pada siklus III. Peningkatan kreativitas berpikir siswa 

berpikir siswa pada tiap siklusnya dapat dilihat pada 

Tabel 3 dan Tabel 4. 

Tabel 3. Perbandingan Peningkatan Kreativitas Berpikir 

Siswa pada Siklus I dan II 

Bentuk Kreativitas 
Presentase (%) 

Siklus I Siklus II 

Jika diberikan suatu 

masalah biasanya 

memikirkan macam-macam 

cara yang berbeda-beda 

35,29 82,35 

Mengembangkan gagasan 

orang lain 
2,94 50 

 

Tabel 4. Perbandingan Peningkatan Kreativitas Berpikir 

Siswa pada Siklus II dan III 

Bentuk Kreativitas 
Presentase (%) 

Siklus I Siklus II 

Menjawab dengan sejumlah 

jawaban jika ada pertanyaan 
687,64 97,05 

Mempertanyakan cara-cara 

yang lama dan memikirkan 

cara-cara yang baru 

11,76 20,58 

 

Keduanya, yaitu aktivitas belajar dan kreativitas 

berpikir siswa meskipun mengalami peningkatan, tetapi 

masih pada tingkatan rendah. Hal ini mungkin 

disebabkan karena guru masih jarang menggunakan 

model pembelajaran secara mandiri, dalam arti siswa 

yang berperan aktif selama proses pembelajaran 

berlangsung dan guru hanya membimbing serta 

mengarahkan siswa, sehingga jika dibiasakan 

menggunakan model pembelajaran yang menuntut siswa 

berperan aktif, maka siswa akan terbiasa melakukan 

aktivitas-aktivitas yang tidak biasa serta secara 

bersamaan akan meningkatkan kreativitas berpikir siswa 

pula. 

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka 

dapat disimpulkan bahwa model inquiry terbimbing 

dapat meningkatkan aktivitas dan kreativitas siswa pada 

materi pencemaran dan kerusakan lingkungan 

 

Saran 

Guru diharapkan mempunyai pengetahuan dan 

kemampuan yang cukup untuk memilih model atau 

teknik pembelajaran yang sesuai dengan materi yang 

diajarkan. Hendaknya guru menggunakan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing sebagai salah satu 

model dalam proses belajar mengajar untuk 

meningkatkan aktivitas dan kreativitas dan juga perlu 

adanya penelitian lebih lanjut untuk memenuhi apakah 

pembelajaran inkuiri terbimbing dapat meningkatkan 

aktivitas belajar dan kreativitas berpikir siswa yang 

lebih baik pada materi pelajaran IPA pada konsep yang 

berbeda. 
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