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ABSTRAK 

 

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERHADAP 

PEMAHAMAN MATERI IPA KELAS V MIN 6 BANDAR LAMPUNG 

TAHUN AJARAN 2016/2017 

 

Oleh 

 

ASRIANI LESTARI 

 

Banyak faktor yang menjadi hambatan terselenggaranya pembelajaran IPA yang 

bermakna bagi peserta didik di sekolah dasar. Berdasarkan hasil observasi di MIN 6 

Bandar Lampung proses pembelajaran masih berpusat pada guru, sehingga peserta 

didik menjadi pasif. Ini mempengaruhi rendahnya pemahaman peserta didik 

mengenai pembelajaran, khususnya pada materi IPA yang disampaikan oleh guru di 

MIN 6 Bandar Lampung. Untuk mengatasi Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh dari model pembelajaran inkuiri terhadap pemahaman peserta 

didik mengenai materi IPA kelas V di MIN 6 Bandar Lampung. 

 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Quasy Eksperimen Design yang 

menggunakan Posttest Only Control Design jenis deskriptif kuantitatif. Populasi 

penelitian ini yaitu seluruh peserta didik kelas V MIN 6 Bandar Lampung. Sampel 

pada penelitian ini adalah peserta didik kelas VA sebagai kelas kontrol dan peserta 

didik kelas VB sebagai kelas eksperimen. Teknik pengambilan sampel dengan teknik 

cluster random sampling. Teknik pengumpulan data pemahaman peserta didik 

menggunakan tes. Data penelitian yang digunakan yaitu data kuantitatif berupa data 

nilai posstest.  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai peserta didik kelas 

eksperimen “signifikan” dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri diperoleh 

nilai rata-rata 80. Sedangkan kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran 

konvensional berupa metode ceramah diperoleh nilai rata-rata 69,63. Hasil uji t 

diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  (0,05) yaitu dengan nilai 2,93 > 2,006 maka H0diterima 

karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  pada taraf signifikasi 5% atau 0,05. Sesuai dengan kriteria 

uji–t berarti H0 diterima dan HI ditolak. Hal ini menunnjukkan model pembelajaran 

inkuiri berpengaruh terhadap pemahaman materi IPA di kelas V di MIN 6 Bandar 

Lampung. 

 

Kata kunci : Pemahaman, IPA, Model Pembelajaran Inkuiri 







 

v 
 

MOTTO 

 

                     

Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS.Ar-rad:11)
1
 

 

 

  

                                                           
1
Al-Quran dan Terjemahannya (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), h. 337 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memiliki suatu peran yang sangat penting dalam membentuk 

generasi muda penerus bangsa yang berkemampuan cerdas dan handal dalam 

pelaksanaan pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kualitas 

pendidikan harus dilakukan secara terus menerus. Dalam arti sederhana 

pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya 

sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan budayanya.
1
 Pendidikan dapat 

dimaknai sebagai proses mengubah tingkah laku anak agar menjadi manusia yang 

mampu hidup mandiri dan sebgai anggota masyarakat dalam lingkungan alam 

sekitar dimana individu itu berada.  

Pendidikan sekolah merupakan amanah untuk mengembangkan sumber daya 

manusia yang dilakukan secara sistematis, praktis dan berjenjang. Dalam 

pelaksanaannya mengajar disekolah, guru memiliki peranan penting demi 

tercapainnya proses belajar yang baik, sehubungan dengan peranan ini guru 

dituntut mempunyai kompetensi dalam hal pengajaran disekolah. Kurangnnya 

kompetensi dalam mengajar menyebabkan peserta didik kurang senang dengan 

pelajaran dan mengakibatkan hasil belajar serta pengetahuan peserta didik akan 

                                                           
1
Hasbullah,  Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan  (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 1 
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rendah. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan proses pembelajaran yang 

efektif. 

Sardiman mengatakan dalam Bambang bahwa pembelajaran adalah usaha-

usaha terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses 

belajar dalam diri peserta didik. Pembelajaran disebut juga kegiatan pembelajaran 

(instruksional) adalah usaha mengelola lingkungan dengan sengaja agar seseorang 

membentuk diri secara positif dalam kondisi tertentu.
2
  

H.C. Witherington mengatakan dalam Yuberti pengertian belajar sebagai 

suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola 

baru dari reaksi berupa kecakapan sikap, kebiasaan kepribadian atau suatu 

pengertian.
3
 

 

Penjelasan ini menunjukkan bahwa pembelajaran adalah usaha yang 

dilakukan pendidik dengan mengajarkan peserta didik suatu proses belajar untuk 

membentuk diri peserta didik. Pembelajaran merupakan proses yang dialami 

individu dalam merubah sikap dan pengetahuan tentang suatu kehidupan. Hal 

tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-qur’an surat Thaahaa 114 yang 

berbunyi : 

                            

Dan katakanlah : “Dan janganlah engkau (Muhammad) tergesa-gesa (membaca) Al-

Qur’an sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, “Ya tuhanku, 

tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.” 
4
 

                                                           
2
Bambang Warsita, Teknologi Pembelajaran Landasan & Aplikasinya (Jakarta: Rineka Cipta, 

2008), h. 85 
3
Yuberti, Teori Pembelajaran dan Pengembangan Bahan Ajar dalam Pendidikan (Lampung : 

Anugrah Utama Raharja, 2014), h. 2 
4
Al-qur’an dan terjemahannya (Surabaya : Mekar Surabaya, 2004), h. 444 
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Petikan ayat diatas menggambarkan bahwa manusia membutuhkan ilmu 

pengetahuan, karena tanpa ilmu pengetahuan manusia tidak dapat menikmati 

kemudahan yang dirasakan saat sekarang ini. 

 

Pendidikan sangat diperhatikan dalam agama Islam untuk mencari dan 

menuntut ilmu pengetahuan. Sebagaimana Allah SWT memerintahkan kepada 

seluruh umat manusia untuk mempelajari ilmu pengetahuan yang terkandung 

dalam Al-Qur’an surah Al- Mujadilah ayat 11 yang berbunyi 

                     ....     

“ Allah akan meninggikan orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang 

yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat …”
5
 

 

Petikan ayat diatas menjelaskan bahwa menuntut ilmu merupakan perintah 

langsung dari Allah SWT karena orang yang menuntut ilmu akan diangkat 

derajatnya oleh Allah SWT beberapa derajat. Salah satu mata pelajaran pokok 

dalam kurikulum pendidikan Indonesia termasuk pada jenjang sekolah dasar 

adalah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 

Banyak sekali faktor yang menjadi hambatan dan kendala dalam 

terselenggaranya pembelajaran IPA yang bermakna bagi peserta didik sekolah 

dasar. Padahal pendidikan dasar merupakan fondasi awal bagi peserta didik dan 

memiliki pengaruh yang besar terhadap keberlanjutan proses pendidikan peserta 

                                                           
5
Ibid, h. 793  
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didik pada jenjang berikutnya. Kenyataannya pada saat ini, justru ditemukan 

banyak sekali kendala pada pendidikan tingkat dasar untuk dapat melaksanakan 

pembelajaran yang bermakna bagi peserta didiknya. Pembelajaran selama ini 

masih bersifat teacher centered dalam arti guru tidak memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk membangun pengetahuannya sendiri, sehingga 

pembelajaran menjadi membosankan karena peserta didik tidak dianjurkan untuk 

memecahkan masalah sendiri, menyampaikan pendapat atau menanggapi jawaban 

dari guru atau teman lainnya. Hal seperti ini membuat peserta didik di sekolah 

dasar cenderung pasif dan tidak memiliki keterbatasan dalam belajar. 

Berdasarkan pra survey dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan guru 

mata pelajaran IPA kelas V di MIN 6 Bandar Lampung yaitu Ibu Ervina, S.Pd 

dikemukakan bahwa nilai peserta didik rendah atau di bawah KKM dikarenakan 

pemahaman peserta didik tentang materi pada pembelajaran IPA yang kurang.
6
 

Mengenai proses pembelajaran IPA kelas V di MIN 6 Bandar Lampung, guru 

masih menggunakan metode ceramah. Hal ini berarti proses pembelajaran berpusat 

pada guru, sehingga peserta didik menjadi pasif karena hanya berlangsung 

komunikasi satu arah. Ini mempengaruhi rendahnya pemahaman materi IPA 

peserta didik mengenai materi yang disampaikan oleh guru. Melihat kondisi 

tersebut, maka dibutuhkan model pembelajaran yang efektif dan inovatif dalam 

                                                           
6
Ervina, Wali kelas VA MIN 6 Bandar Lampung, hasil wawancara pembelajaran IPA, pada 

24 Maret 2016, pukul 10.25 WIB 
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penyampaian materi pembelajaran IPA yang menyenangkan, sehingga dapat 

mencapai ketuntasan belajar yang maksimal. 

Data yang diperoleh menyatakan bahwa pembelajaran IPA tersebut dibawah 

rata-rata atau tidak mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM). KKM untuk 

pelajaran IPA yaitu 70, dengan rata-rata keberhasilan yaitu yang mendapatkan 

nilai kurang dari 70 hanya 38,28%. Berikut ini tabel nilai ulangan harian peserta 

didik kelas V di MIN 6 Bandar Lampung. 

Tabel 1 

Nilai Ulangan Harian Mata Pelajaran IPA kelas V MIN 6 Bandar Lampung 

No Kelas 
Hasil Belajar 

Jumlah 
< 70 ≥ 70 

1 V A 16 11 27 

2 V B 16 12 28 

3 V C 17 9 26 

Jumlah 81 

(Sumber: Dokumentasi Nilai Ulangan Harian Mata Pelajaran IPA Kelas V MIN 6 

Bandar Lampung 24 Maret 2016) 

 

Jika dilihat pada tabel 61,72% peserta didik dinyatakan tidak tuntas dalam 

pembelajaran IPA. Yang dinyatakan tuntas hanya 38,28%. Hal ini menyatakan 

bahwa peserta didik belum memperoleh nilai yang optimal yang disebabkan oleh 

kurangnya pemahaman peserta didik terhadap materi IPA yang diajarkan, untuk 

mengatasi masalah tersebut, peneliti akan menetapkan model pembelajaran 

Inkuiri. Model pembelajaran ini diharapkan dapat memecahkan permasalahan di 

MIN 6 Bandar Lampung. Terkait dengan kurangnya pemahaman peserta didik 

terhadap mata pelajaran  IPA khususnya kelas V. 
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Model pembelajaran ini dipilih karena cukup sederhana dalam 

pelaksanaannya. Pembelajaran dengan inkuiri menekankan pada proses berpikir 

secara kritis, ini dimaksudkan untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari 

suatu masalah yang dipertanyakan. Marjono mengatakan bahwa: 

“Hal yang harus diutamakan untuk anak pada jenjang sekolah dasar adalah 

bagaimana mengembangkan rasa ingin tahu dan daya berpikir kritis mereka 

terhadap suatu masalah.”
7
 

Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru 

dan peserta didik. Peserta didik yang terlibat dalam pembelajaran menggunakan 

pembelajaran inkuri, diharapkan dapat membangun pengetahuannya sendiri secara 

alami, sehingga dapat memberikan kemudahan pada peserta didik untuk lebih 

memahami materi-materi IPA. Untuk mengetahui peserta didik dalam memahami 

materi IPA dapat digunakan tes. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk 

mengadakan penelitian yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri 

terhadap Pemahaman materi IPA di Kelas V MIN 6 Bandar Lampung”. 

 

 

 

 

                                                           
7
Ahmad susanto, Teori belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar (Jakarta:Kencana, 2013) 

h. 167 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan yang 

diidentifikasikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Proses pembelajaran IPA kelas V di MIN 6 Bandar Lampung masih 

menggunakan model konvensional. 

2. Masih rendahnya pemahaman peserta didik pada materi IPA, dimana 

persentase nilai peserta didik pada mata pelajaran IPA dibawah KKM. 

3. Kegiatan pembelajaran masih bersifat teacher center. 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan mengingat keterbatasan yang dimiliki 

penulis, baik dari segi kemampuan dan waktu, maka penulis membatasi masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran inkuiri dan metode ceramah. 

2. Pemahaman peserta didik terkait dengan materi IPA. 

3. Peserta didik yang menjadi objek penelitian adalah peserta didik kelas V di 

MIN 6 Bandar Lampung. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan pada latar belakang maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Adakah pengaruh dari Model 

Pembelajaran Inkuiri terhadap pemahaman materi IPA di kelas V di MIN 6 Bandar 

Lampung ?” 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari Model 

Pembelajaran Inkuiri terhadap pemahaman materi IPA di kelas V di MIN 6 Bandar 

Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Secara rinci hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

diantaranya: 

1. Bagi guru, sebagai referensi dan umpan balik dalam menggunakan model 

pembelajaran inkuiri, sehingga mampu meningkatkan pembelajaran yang 

aktif, kreatif dan menyenangkan bagi peserta didik khususnya dalam mata 

pelajaran IPA. 

2. Bagi peserta didik, dapat meningkatkan kemampuan dan keberanian dalam 

berpendapat, bertanya dan menyampaikan hasil diskusi serta memberikan 

pengalaman dan kemudahan dalam mengikuti pembelajaran IPA. 

3. Bagi sekolah, diharapkan menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran sehingga pembelajaran lebih efektif.  



 

 

BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian 

1. Sejarah Singkat Berdirinya MIN 6 Bandar Lampung 

Berdirinya MIN 6 Bandar Lampung ini berlatar belakang dari kebutuhan 

masyarakat terhadap Sekolah Dasar yang pada waktu itu di Way Halim belum 

ada sehingga timbulah inisiatif mendirikan sebuah Madrasah Swasta yang 

berdiri pada tahun 1968, untuk menyediakan lembaga pendidikan Islam 

Formal bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya, dengan tokoh-tokoh para 

pendirinya adalah sebagai berikut: 

1. Bapak Sugi Pranoto 

2. Bapak Danuri 

3. Bapak Miyono 

4. Bapak Suroyo 

Madrasah ini didirikan atas tanah wakaf Bapak Kafil (Alm), dengan luas 

tanah seluruhnya 3451 meter persegi. Adapun yang dipakai sekarang 

bangunan yang seluas 2046 meter persegi. Madrasah swasta resmi berstatus 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Way Halim Kota Bandar Lampung 

dengan dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : II/1992, dan 

pada tahun 2014 MIN Way Halim Berubah Nama menjadi MIN 6 Bandar 

Lampung melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI No 157 Tahun 2014 

tentang perubahan nama madrasah yang ditetapkan pada tanggal 17 



 

 

Septemnber 2014 hingga sekarang ini, dan semenjak awal berdirinya MIN 6 

Bandar Lampung hingga sekarang telah mengalami pergantian Kepala 

Sekolah diantaranya sebagai berikut: 

1. Bapak Miyono 

2. Bapak Hamami 

3. Bapak Abdullah 

4. Bapak Saiduri Ari 

5. Bapak Sugito Saripin 

6. Bapak Suroyo 

7. Bapak Saidi Rahman tahun 1992-2003 

8. Bapak Abdul Rahman 2003-2004 

9. Ibu Dra. Upik Dahlenawati tahun 2004-2012 

10. Ibu Dra. Hj. Nurlaily, M.M.Pd tahun 2012-2014 

11. Bapak Khoiri, S.Ag sampai Sekarang 

 

Dibawah pimpinan Bapak Khoiri, S.Ag tersebut sedang diupayakan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran serta berupaya untuk menarik 

minat masyarakat supaya ada positif serta nilai lebih dalam menempuh 

pendidikan pada MIN 6 Bandar Lampung. 

 

2. Visi dan Misi MIN 6 Bandar Lampung 

a. Visi 

Menjadikan siswa yang islami, cerdas, kreatif, terampil, mandiri, 

bertanggung jawab,  berakhlak mulia dan bertaqwa kepada Allah SWT. 

 



 

 

b. Misi 

1) Meningkatkan profesional guru dan karyawan. 

2) Meningkatkan kinerja seluruh komponen madrasah. 

3) Meningkatkan pengamalan siswa terhadap pelajaran Pendidikan 

Agama Islam 

4) Mengobtimalkan sarana dan prasarana yang menunjang KBM 

5) Meningkatkan potensi siswa di bidang akademik maupun 

ekstrakurikuler. 

 

3. Identitas Sekolah 

a. Nama Madrasah : MIN 6 Kota Bandar Lampung 

b. Alamat Madrasah : 

1) Jalan : Jl. Ki. Maja No.50 Way Halim Kota Bandar Lampung 

2) Desa : Way Halim 

3) Kecamatan : Way Halim Permai 

4) Kabupaten/Kota : Bandar Lampung 

5) Propinsi : Lampung 

6) Nomor Telepon : ( 0721 ) 771449 

c. Status Madrasah : Negeri 

1) Nomor  : 515A Tahun 1995 

2) Tanggal  : 25 November 1995 

d. Predikat Akreditasi : B 

1) Nomor : 080/BAP-SM/12-LPG/2011 

2) Tanggal : 22 November 2010 

e. NSM : 111118710006 

f. NPSN : 60705994 / 10807358 

g. Tahun Berdiri : 1968 

h. Nama Kepala Madrasah : Khoiri, S.Ag 

 



 

 

4. Nama-Nama Guru di MIN 6 Bandar Lampung 
Tabel 8 

Nama-Nama Guru di MIN 6 Bandar Lampung 

NO NAMA NIP JABATAN STATUS 

1 Khoiri, S.Ag 197001022007011041 Kamad PNS 

2 Apriyati, S.Pd.I 198404102007102001 Wali Kelas 1a PNS 

3 Sabta Ma’rifah, S.Pd.I 197902051999032002 Wali Kelas 1b PNS 

4 Nurjanah, S.Pd.I 197610011999032001 Wali Kelas 1c PNS 

5 Nur Fatonah, S.Pd.I 198107262009122003 Wali Kelas 1d PNS 

6 Ayumas, S.Pd.I 197108261994032001 Wali Kelas 2a PNS 

7 Siti Zaenaf, S.Pd.I 198302042005012004 Wali Kelas 2b PNS 

8 Harani Vitriani, S.Pd 198005172003122002 Wali Kelas 2c PNS 

9 Sukminah, S.Pd.I 196702231991012001 Wali Kelas 2d PNS 

10 Nurbaiti Adnin, S.Pd.I 195603041979032003 Wali Kelas 3a PNS 

11 Masroro Hasta, S.AG  197604302000032002 Wali Kelas 3b PNS 

12 Ida Hartati, S.Pd.I 197507091999032001 Wali Kelas 3c PNS 

13 Ely Urpiah, S.Ag 196702231991012001 Wali Kelas 3d PNS 

14 Nur Asiah, S.Pd.I 196809021993032002 Wali Kelas 4a PNS 

15 Nopridawati, S.Pd.I 
197210211999032001 Wali Kelas 4b PNS 

16 Siti Aminah, S.Pd.I 196703081994032003 Wali Kelas 4c PNS 

17 Hj. Murniati, S.Pd.I  195707081979032002 Wali Kelas 5a PNS 

18 Ervina, S.Pd 197709251999032003 Wali Kelas 5b PNS 

19 
Annisa Rahmawati, 

S.Pd 
- Wali Kelas 6a GTT 

20 Septianingsih, S.Pd.I 198011202007102002 Wali Kelas 6b PNS 

21 Afrida Erni. D., S.Pd.I 195908021984012001 Guru B.Studi PNS 

22 A. Syarifuddin, A.Ma 195612271981031004 Guru B.Studi PNS 

23 Rosalina Nursyam, S.Pd 197906222006042002 Guru B.Studi PNS 

24 Cahri Hidayat, S.Pd.I 197906052005011008 Guru Penjas PNS 

25 Tri Maylina Widya,S.Pd - Guru B.Studi GTT 

26 Febri Catur, S.Pd.I - Guru B.Studi GTT 

27 Amrulloh Rofa’i, S.Pd - Guru B.Studi GTT 

28 Rustam Nawawi, S.Pd - Guru B.Studi GTT 

29 Rosina Bahsan,S.Ag 195804141983032001 TU PNS 

30 Agung Kurnia 198603242009101001 Bendahara  PNS 



 

 

 

5. Fasilitas Dan Keadaan Peserta Didik MIN 6 Bandar Lampung 

MIN 6 Bandar Lampung juga memiliki sarana dan fasilitas yang baik 

sebagai penunjang untuk tercapainya tujuan proses pembelajaran yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel 9 

Fasilitas di MIN 6 Bandar Lampung 

No Fasilitas Jumlah 

1 Kelas 16 ruang 

2 Ruang Kelas Teori/Belajar 8 ruang 

3 Ruang Kantor Kepala Sekolah 1 ruang 

4 Ruang Staf TU 1 ruang 

5 Ruang Akademik - 

6 Ruang BK/BP 1 ruang 

7 Ruang Guru 1 ruang 

8 Ruang Pramuka 1 ruang 

9 Ruang Lab/IPA - 

10 Ruang Kesenian - 

11 Ruang UKS 1 ruang 

12 Ruang Lab Multimedia - 

13 Ruang Gudang 1 ruang 

14 Ruang Aula - 

15 Ruang Perpustakaan 1 ruang 

16 Musolla 1 ruang 

17 Wc 8 ruang 

Berdasarkan dari tabel diatas, sarana dan fasilitas di MIN 6 Bandar 

Lampung sudah cukup baik, karena telah memiliki fasilitas yang baik 

sehingga dapat menunjang pada saat pembelajaran berlangsung. MIN 6 

Bandar Lampung memiliki guru yang ahli di bidangnya, sehingga dalam 

pembelajaran sesuai dengan bidang studinya. Berikut daftar guru mata 

pelajaran di MIN 6 Bandar Lampung. 



 

 

Tabel 10 

Distribusi Guru Berdasarkan Mata Pelajaran  

Di MIN 6 Bandar Lampung 

No Mata Pelajaran yang diajarkan Jumlah Guru 

1 Qur’an Hadits 2 

2 Akidah Akhlak 2 

3 Fiqih 2 

4 Bahasa Arab 2 

5 SKI 2 

6 PKn 2 

7 Bahasa Indonesia 1 

8 Matematika 2 

9 IPA 1 

10 IPS 2 

11 KTK 1 

12 Penjaskes 1 

13 Bahasa Lampung 2 

14 Bahasa Inggris  1 

15 BBQ 1 

(Sumber: Dokumentasi di MIN 6 Bandar Lampung 28 November 2016) 

 

Dari tahun ke tahun MIN 6 Bandar Lampung semakin meningkat, dimana 

jumlah peserta didik yang mendaftar serta bersekolah di MIN 6 Bandar 

Lampung selalu bertambah. Hal ini dikarenakan perkembangan pendidikan 

mulai berkembang dan banyaknya minat dari orangtua yang sangat antusias 

memilih mendaftarkan anaknya bersekolah di MIN 6 Bandar Lampung.  

Pada kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlah peserta didik di MIN 6 Bandar 

Lampung sangat meningkat, dilihat dengan tabel di bawah ini, yaitu sebagai 

berikut.  

 

 



 

 

Tabel 11 

Data Peserta Didik 5 Tahun Terakhir 

Tahun 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Siswa 264 320 392 493 576 

Rombel 10 11 13 16 19 

Pengulang - - - - - 

(Sumber: Dokumentasi di MIN 6 Bandar Lampung tahun 2016) 

 

B. Pengujian Instrumen 

1. Uji Validitas 

Untuk mengetahui data awal tentang pemahaman peserta didik terhadap 

materi IPA, dilakukan uji coba tes berupa tes pilihan ganda untuk terdiri dari 

30 soal pada peserta didik diluar sampel. Uji coba tes ini dilakukan pada 28 

peserta didik kelas V di MIN 11 Bandar Lampung pada tanggal 29 November 

2016. Adapun hasil analisis validitas butir soal dapat dilihat pada lampiran 5. 

Dari hasil uji instrumen tes dengan jumlah butir soal 30 pilihan ganda 

dengan r
tabel

 = 0,374 terdapat 10 butir soal yang tidak valid, yaitu butir soal 

nomor 2, 6, 10, 12, 13, 15, 17, 22, 23, dan 25. Sedangkan terdapat 20 soal 

yang valid, yaitu butir soal nomor 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 

24, 26, 27, 28, 29 dan 30. Untuk lebih jelasnya perhitungan validitas dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

 

 



 

 

Tabel 12 

Hasil Uji Validitas Butir Soal 

No. 

Soal 

Validitas 

Soal 
Kriteria 

No. 

Soal 

Validitas 

Soal 
Kriteria 

1 0, 605 Valid 16 0, 550 Valid 

2 0, 279 Tidak Valid 17 0, 140 Tidak Valid 

3 0, 455 Valid 18 0, 524 Valid 

4 0, 547 Valid 19 0, 473 Valid 

5 0, 727 Valid 20 0, 547 Valid 

6 0, 341 Tidak Valid 21 0, 598 Valid 

7 0, 595 Valid 22 0, 223 Tidak Valid 

8 0, 491 Valid 23 0, 317 Tidak Valid 

9 0, 416 Valid 24 0, 406 Valid 

10 -0, 036 Tidak Valid 25 -0, 269 Tidak Valid 

11 0, 559 Valid 26 0, 434 Valid 

12 0, 080 Tidak Valid 27 0, 548 Valid 

13 0, 308 Tidak Valid 28 0, 376 Valid 

14 0, 533 Valid 29 0, 378 Valid 

15 0, 266 Tidak Valid 30 0, 416 Valid 

 

a. Uji Daya Pembeda 

Butir soal yang telah diujikan sebanyak 30 soal pilihan ganda 

selanjutnya diuji daya bedanya untuk membedakan antara peserta didik 

yang menjawab benar dan peserta didik yang menjawab salah. 

Berdasarkan hasil perhitungan daya beda butir soal yang telah di ujikan 

pada lampiran 10 . 

Terdapat 10 soal dengan klasifikasi cukup (0,21 < DP < 0,40), 15 soal 

dengan klasifikasi baik (0,41 < DP < 0,70), 3 soal dengan klasifikasi jelek 

(DP< 0,20) dan 2 soal dengan klasifikasi sangat jelek (bertanda negatif). 

Hasil perhitungannya daya beda butir soalnya pada tabel berikut. 



 

 

Tabel 13 

Daya Pembeda Item Soal Tes 

No. 

Soal 

Daya 

Pembeda 
Kriteria 

No. 

Soal 

Daya 

Pembeda 
Kriteria 

1 0,42857 Baik 16 0,5 Baik 

2 0,21429 Cukup 17 0,21429 Cukup 

3 0,42857 Baik 18 0,57143 Baik 

4 0,5 Baik 19 0,42857 Baik 

5 0,64286 Baik 20 0,5 Baik 

6 0,14286 Jelek 21 0,5 Baik 

7 0,5 Baik 22 0,14286 Jelek 

8 0,5 Baik 23 0,28571 Cukup 

9 0,28571 Cukup 24 0,28571 Cukup 

10 -0,2143 Sangat Jelek 25 -0,2857 Sangat Jelek 

11 0,42857 Baik 26 0,42857 Baik 

12 0,14286 Jelek 27 0,42857 Baik 

13 0,21429 Cukup 28 0,35714 Cukup 

14 0,42857 Baik 29 0,28571 Cukup 

15 0,28571 Cukup 30 0,28571 Cukup 

 

b. Uji Tingkat Kesukaran 

Butir soal yang telah diujikan sebanyak 30 soal pilihan ganda 

selanjutnya di uji tingkat kesukarannya. Berdasarkan hasil perhitungan 

tingkat kesukaran butir soalnya diperoleh 10 soal dengan kriteria mudah, 

1 soal dengan kriteria sukar dan 19 soal dengan kriteria sedang. 

Perhitungan uji tingkat kesukaran dapat dilihat pada lampiran 8. 

Setelah dilakukan perhitungan validitas, maka diperoleh hasil analisis 

butir soal pada tabel berikut. 

 

 



 

 

Tabel 14 

Hasil Uji Tingkat Kesukaran Butir Soal 

No. 

Soal 

Tingkat 

Kesukaran 

Kriteria No. 

Soal 

Tingkat 

Kesukaran 

Kriteria 

1 0,42 Sedang 16 0,75 Mudah 

2 0,53 Sedang 17 0,32 Sedang 

3 0,78 Mudah 18 0,57 Sedang 

4 0,53 Sedang 19 0,64 Sedang 

5 0,46 Sedang 20 0,53 Sedang 

6 0,64 Sedang 21 0,53 Sedang 

7 0,60 Sedang 22 0,78 Mudah 

8 0,75 Mudah 23 0,71 Mudah 

9 0,71 Mudah 24 0,5 Sedang 

10 0,75 Mudah 25 0,21 Sukar 

11 0,5 Sedang 26 0,57 Sedang 

12 0,57 Sedang 27 0,78 Mudah 

13 0,67 Sedang 28 0,67 Sedang 

14 0,5 Sedang 29 0,78 Mudah 

15 0,5 Sedang 30 0,71 Mudah 

 

2. Uji Reliabilitas 

Perhitungan indeks reliabilitas tes dilakukan terhadap butir tes yang 

terdiri dari 30 soal pilihan ganda. Upaya untuk mengetahui apakah item soal 

tersebut dapat digunakan kembali atau tidak, maka peneliti melakukan uji 

reliabilitas terhadap 30 butir soal pilihan ganda. 

Dari hasil perhitungan (lampiran 12) menunjukkan bahwa tes tersebut 

memiliki indeks reliabilitas sebesar 0,81. Demikian tes tersebut memenuhi 

kriteria tes yang layak karena koefisien reliabilitasnya lebih dari 0,70.  

 

 



 

 

C. Teknik Analisis Data 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua sampel yang 

diambil dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak, maka peneliti 

melakukan uji normalitas data amatan dengan menggunakan Lilliefors. Uji 

normalitas dilakukan pada data variabel terikat pemahaman materi IPA 

tentang Bagian Tubuh Tumbuhan melalui data hasil belajar peserta didik. Uji 

normalitas data hasil belajar peserta didik dilakukan terhadap masing-masing 

kelompok data, yaitu kelas eksperimen (A1) dan kelas kontrol (A2). 

Perhitungan uji normalitas, selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 22 

dan lampiran 23 . Rangkuman hasil uji normalitas disajikan pada tabel 

berikut. 

Tabel 15 

Hasil Uji Normalitas Data Nilai Posttest 

No Kelompok Lo Ltabel Keputusan Uji 

1 Eksperimen 0,152 0,159 H0 diterima 

2 Kontrol 0,104 0,159 H0 diterima 

 

Hasil uji normalitas data yang terangkum pada Tabel 4.8 tampak Lo < 

Ltabel, ini berarti taraf signifikasi 5% hipotesis untuk setiap kelompok 

diterima. Demikian data dari kelompok kelas eksperimen dan kelas kontrol 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

 

 



 

 

2. Uji Homogenitas 

Uji ini digunakan untuk melihat apakah kelas yang diberikan 

pembelajaran dengan model pembelajaran inkuiri dan kelas yang diberikan 

pembelajaran dengan metode ceramah memiliki varians yang sama (homogen) 

atau tidak. Uji homogenitas variansi dilakukan pada data variabel terikat, yaitu 

pemahaman materi IPA. Uji homogenitas variansi data penelitian ini 

membandingkan varians terbesar dan varians terkecil (lihat di lampiran 25 

dan 26). Tabel hasil perhitungan uji homogenitas sebagai berikut. 

Tabel 16 

Hasil Perhitungan Uji Homogenitas 

Kelompok Jumlah 

Sampel 

Varians 

S2 
Fhitung Ftabel Kesimpulan 

Eksperimen 28 2,018434 
0,921765 1,889424 Homogen 

Kontrol 27 1,860521 

 

Hasil uji homogenitas dengan taraf signifikasi (α) 5% diperoleh Ftabel = 

1,889424 dan Fhitung = 0,921765. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut 

terlihat kurang dari Fhitung < Ftabel , dengan demikian dapat diambil 

kesimpulan bahwa Ho diterima atau sampel berasal dari populasi yang 

homogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

D. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

statistik melalui uji t. Berdasarkan perhitungan pada lampiran 29 diperoleh thitung = 

2,93481 . Dengan melihat t dan taraf signifikasi α = 0,5 % di dapat ttabel = 2,00575. 

Melalui kriteria uji t, jika thitung < ttabel maka Ho ditolak dan H1 diterima. Hipotesis 

statistik yang akan diujikan adalah sebagai berikut. 

H0: µ1 = µ2 (Rata-rata pemahaman materi IPA peserta didik dengan menggunakan 

....................model pembelajaran inkuiri sama dengan rata-rata pemahaman materi 

....................IPA peserta didik dengan menggunakan metode ceramah) 

H1: µ1 = µ2 (Rata-rata pemahaman materi IPA peserta didik dengan menggunakan 

...................model pembelajaran inkuiri tidak sama dengan rata-rata pemahaman 

...................materi IPA peserta didik dengan menggunakan metode ceramah) 

 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa H1 diterima, artinya rata-rata pemahaman materi IPA peserta didik dengan 

menggunakan model pembelajaran inkuiri tidak sama dengan rata-rata pemahaman 

materi IPA peserta didik dengan menggunakan metode ceramah. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran inkuiri terhadap 

pemahaman materi IPA peserta didik. Pemahaman materi IPA diperoleh dari tes 

posttest. Kelas eksperimen memperoleh nilai posttest (x̅ i) sebesar 80 dengan 

varians (S
2

i) sebesar 174,074 . Kelas kontrol memperoleh nilai (x̅ i) sebesar 

69,62963 dengan varians (S
2

i) sebesar 169,08832 . Setelah dilakukan perhitungan 



 

 

dengan uji t, maka diperoleh nilai thitung (lihat lampiran 29). Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 17 

Hasil Perhitungan Uji Hipotesis 

Kelompok Jumlah 

Sampel 

Rata-rata 

(x̅ )
 

Thitung Ttabel 

Eksperimen 28 80 2,93481 2,00575 

Kontrol 27 69,62963 

 

E. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian, diketahui bahwa sampel berasal 

dari distribusi yang normal dan memiliki varian yang homogen, artinya kedua 

sampel memiliki kemampuan yang sama sehingga dapat digunakan sebagai 

sampel penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai akhir 

peserta didik baik dikelas eksperimen maupun kelas kontrol meningkat. Kelas 

eksperimen dalam proses pembelajarannya menggunakan model pembelajaran 

inkuiri diperoleh nilai rata-rata awal 62,32143 menjadi 80 (tes akhir). Sedangkan 

pada kelas kontrol yang dalam proses pembelajarannya menggunakan metode 

ceramah diperoleh nilai rata-rata awal 62,40741 menjadi 69,62963 (tes akhir). 

Hasil yang diperoleh terdapat hasil yang signifikan antara nilai rata-rata 

peserta didik pada pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran inkuiri. 

Hasil nilai rata-rata ini bisa menjadi timbangan bagi pemahaman peserta didik 

pada materi IPA. Karena peserta didik mendapatkan nilai dengan menggunakan 

model pembelajaran inkuiri. Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa 



 

 

penggunaan model pembelajaran inkuiri dapat mempengaruhi pemahaman materi 

IPA peserta didik kelas V di MIN 6 Bandar Lampung pada materi bagian tubuh 

tumbuhan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran inkuiri 

dapat mempengaruhi pemahaman materi IPA peserta didik pada materi bagian 

tubuh tumbuhan. 

Pengaruh model pembelajaran inkuiri membuat peserta didik aktif dan lebih 

memahami dalam proses pembelajaran, baik secara individu maupun kelompok. 

Selain itu, peserta didik juga mengali informasi, baik dari buku paket yang relevan 

maupun dari internet. Kegiatan-kegiatan peserta didik tersebut diduga berpengaruh 

signifikan terhadap peningkatan pemahaman peserta didik tersebut. 



 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa model 

pembelajaran inkuiri memiliki pengaruh terhadap pemahaman materi IPA kelas V 

di MIN 6 Bandar Lampung terutama pada pokok bahasan bagian tubuh tumbuhan. 

Terlihat dari hasil perhitungan yang menunjukkan bahwa thitung > ttabel 

diperoleh thitung 2,93 dan ttabel 2,006 sesuai dengan kriteria uji-t. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai peserta didik kelas 

eksperimen “signifikan” dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri 

diperoleh nilai rata-rata 80. Sedangkan kelas kontrol yang menggunakan model 

pembelajaran konvensional berupa metode ceramah diperoleh nilai rata-rata 69,63. 

Hal ini menunnjukkan model pembelajaran inkuiri berpengaruh terhadap 

pemahaman materi IPA di kelas V di MIN 6 Bandar Lampung. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Kepada Pendidik 

a. Dalam pembelajaran IPA disarankan kepada pendidik menggunakan 

model pembelajaran inkuiri sebagai salah satu alternatif dalam 



 

 

 

pembelajaran IPA untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar 

peserta didik. 

b. Penggunaan model pembelajaran inkuiri dapat digunakan oleh 

pendidik di MIN 6 Bandar Lampung agar tercipta pembelajaran yang 

lebih optimal. 

 

2. Kepada Peserta didik 

Kepada Peserta didik hendaknya merubah cara belajar yang pasif menjadi 

lebih aktif dalam proses pembelajaran dan peserta didik juga harus 

meningkatkan kemampuan dan keberanian dalam berpendapat, bertanya dan 

menyampaikan hasil diskusi agar mendapatkan hasil belajar yang maksimal 

serta paham dengan materi pembelajaran yang disampaikan pendidik. 

  

3. Kepada peneliti selanjutnya 

Kepada peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian sebaiknya lebih 

memperhatikan manajemen waktu dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, 

sehingga pembelajaran lebih maksimal.  

Selain itu penting untuk memperhatikan manajemen kelas, sebaiknya 

pengelolaan kelas lebih terencana dan juga melakukan penelitian dalam 

jangka waktu yang lebih lama. Hal ini bertujuan supaya situasi dan kondisi 

kelas dapat kondusif saat melakukan pengambilan data, sehingga data yang 

dikumpulkan tentang hasil belajar peserta didik lebih optimal. 



 
 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Model Pembelajaran 

Proses pembelajaran dalam pendidikan merupakan bagian terpenting. 

Pembelajaran yang berjalan secara baik tentu akan sebanding dengan hasil yang 

akan dicapai. Pembelajaran didefinisikan sebagai perubahan dalam diri 

seseorang yang disebabkan oleh pengalaman, artinya bahwa perubahan yang 

terjadi melalui proses interaksi dalan pengalaman. Pembelajaran merupakan 

suatu proses yang terdiri dari kombinasi dua aspek, yaitu belajar dan mengajar. 

Belajar merujuk pada apa yang harus dilakukan peserta didik, sedangkan 

mengajar berorientasi pada apa yang harus dilakukan guru sebagai pemberi 

pelajaran.
1
 

Suatu pelajaran pada umumnya akan menjadi lebih efektif bila 

diselenggarakan melalui model-model pembelajaran yang termasuk rumpun 

pemprosesan informasi. Hal ini dikarenakan model pemprosesan informasi 

menekankan pada bagaimana seseorang berfikir dan bagaimana dampaknya 

terhadap cara-cara pengolahan informasi. Karena pembelajaran merupakan 

proses komunikasi antara peserta didik dengan pendidik dalam rangka 

perubahan perilaku. 
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Pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses komunikasi yang 

memiliki tujuan tercapainya perubahan perilaku melalui interaksi antara 

pendidik dengan peserta didik.  

Joyce dalam Trianto menjelaskan bahwa model pembelajaran adalah suatu 

perencanaan pembelajaran dikelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk 

menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk didalamnya buku, 

film, komputer, kurikulum dan lain-lain.
2
 Soekamto juga menyatakan bahwa 

maksud dari model pembelajaran yaitu : kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur yang sistemtis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para 

perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktifitas 

belajar mengajar. Penjelasan ini menunjukkan bahwa model pembelajaran 

adalah suatu perencanaan yang berguna sebagai pedoman dalam merencanakan 

pembelajaran di dalam kelas. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam 

surat Ar-Rad ayat 11 yang berbunyi : 

                     

“ Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila 

Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat 

menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”
3
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.......Setiap model pembelajaran mengarahkan kita ke dalam mendesain 

pembelajaran untuk membantu peserta didik, sehingga tujuan pembelajaran 

akan tercapai dan aktifitas belajar benar-benar merupakan kegiatan dengan 

tujuan yang tertata secara sistematis. Pemilihan model pembelajaran harus tepat 

sehingga dapat membantu kita mendesain pembelajaran serta membantu peserta 

didik mencapai tujuan belajar dengan baik. 

 

2. Inkuiri 

A. Pengertian Inkuiri 

Sebuah proses pembelajaran memerlukan teknik, metode dan 

pendekatan tertentu sesuai dengan karakteristik tujuan, peserta didik, dan 

materi pembelajaran. Salah satunya pembelajaran inkuiri. Inkuiri sebagai 

metode belajar mengajar, peserta didik ditempatkan sebagai subjek 

pembelajaran, yang berarti bahwa peserta didik memiliki andil besar dalam 

menentukan suasana dan model pembelajaran.
4
 

Inkuiri sebenarnya berasal dari kata to inquire yang berarti ikut serta, 

atau terlibat, dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mencari informasi 

dan melakukan penyelidikan.
5
 Menurut Khoirul mengatakan bahwa Inkuiri 

berasal dari kata inquiry yang merupakan kata dalam bahasa Inggris yang 
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berarti penyelidikan/meminta keterangan; terjemahan bebas untuk konsep 

ini adalah “peserta didik diminta untuk mencari dan menemukan sendiri.” 

Roestiyah juga mengatakan inkuiri adalah istilah dalam bahasa 

Inggris; ini merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan guru untuk 

mengajar di depan kelas. Guru membagi tugas meneliti suatu masalah 

dikelas. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok dan masing-

masing kelompok mendapatkan tugas tertentu yang harus dikerjakan. 

Kemudian mereka mempelajari, meneliti atau membahas tugasnya di 

dalam kelompok. Setelah hasil kerja mereka dalam kelompok didiskusikan, 

kemudian dibuat laporan yang tersusun dengan baik. 
6
 

Penjelasan ini menunjukkan bahwa inkuiri adalah suatu cara yang 

digunakan guru untuk mengajar di kelas dengan cara guru diberikan tugas 

agar peserta didik mencari dan meneliti sendiri suatu masalah. 

 

Pembelajaran inkuiri adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang 

menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari 

dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. 

Proses berpikir itu sendiri dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan 

peserta didik.  
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B. Ciri - ciri Inkuiri 

Trianto mengemukakan bahwa pembelajaran inkuiri memiliki 

beberapa ciri, diantaranya : 

1. Pembelajaran inkuiri menekankan kepada aktivitas peserta didik 

secara maksimal untuk mencari dan menemukan, artinya model 

inkuiri menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar. Dalam 

proses pembelajaran, peserta didik tidak hanya berperan sebagai 

penerima pelajaran melalui penjelasan guru secara verbal, tetapi 

mereka berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi 

pelajaran itu sendiri. 

2. Seluruh aktivitas yang dilakukan peserta didik diarahkan untuk 

mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang 

dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap 

percaya diri (self belief). Dengan demikian, model pembelajaran 

inkuiri menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, akan 

tetapi sebagai fasilitator dan motivator belajar peserta didik. 

Aktivitas pembelajaran biasanya dilakukan melalui proses tanya 

jawab antara guru dan peserta didik. Oleh sebab itu, kemampuan 

guru dalam menggunakan pertanyaan merupakan syarat utama 

dalam melakukan inkuiri. 

3. Tujuan dari penggunaan model pembelajaran inkuiri adalah 

mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis dan 

kritis atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian 

dari proses mental. Dengan demikian, dalam model pembelajaran 

inkuiri peserta didik tak hanya dituntut agar menguasai materi 

pelajaran, akan tetapi bagaimana mereka dapat menggunakan 

potensi yang dimilikinya. Manusia yang hanya menguasai 

pelajaran belum tentu dapat mengembangkan kemampuan berpikir 



 
 

 

secara optimal. Namun sebaliknya, peserta didik akan dapat 

mengembangkan kemampuan berpikirnya manakala ia bisa 

menguasai materi pelajaran.
7
 

 Pembelajaran inkuiri dianggap jauh lebih bermakna bagi peserta didik 

dan dapat memberikan ruang kepada peserta didik untuk belajar sesuai 

dengan gaya belajar peserta didik. 

  

C. Prinsip-prinsip Inkuiri 

Sanjaya mengemukakan bahwa penggunaan inkuiri harus 

memperhatikan beberapa prinsip, yaitu : 

1) Berorientasi pada pengembangan intelektual (pengembangan 

kemampuan berfikir),  

2) Prinsip interaksi (interaksi antara peserta didik maupun interaksi 

peserta didik dengan guru bahkan antara peserta didik dengan 

lingkungan),  

3) Prinsip bertanya (guru sebagai penanya),  

4) Prinsip belajar untuk berfikir (learning how to think), 

5) Prinsip keterbukaan (menyediakan ruang untuk memberikan 

kesempatan kepada peserta didik mengembangkan hipotesis dan 

secara terbuka membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukan).
8
 

Guru harus memperhatikan prinsip-prinsip diatas agar tujuan utama 

dari pembelajaran inkuiri dapat tercapai dan peserta didik juga akan lebih 

mudah dalam menyerap materi yang diajarkan guru serta proses 

pembelajaran antara guru dan peserta didik lebih bermakna.  
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D. Proses Pelaksanaan Inkuiri 

Gulo menyatakan bahwa inkuiri tidak hanya mengembangkan 

kemampuan intelektual tetapi seluruh potensi yang ada, termasuk 

pengembangan emosional dan keterampilan inkuiri merupakan suatu 

proses yang bermula dari merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, 

mengumpulkan data, menganalisis data dan membuat kesimpulan. 

1) Mengajukan pertanyaan atau permasalahan 

Kegiatan inkuiri dimualai ketika pertanyaan atau permasalahan 

diajukan. Untuk meyakinkan bahwa pertanyaan sudah jelas, 

pertanyaaan itu ditulis di papan tulis, kemudian peserta didik diminta 

untuk merumuskan hipotesis. Pada kegiatan ini, kemampuan yang 

dituntut yaitu : (a) kesadaran terhadap masalah; (b) melihat pentingnya 

masalah; dan (c) merumuskan masalah. 

 

2) Merumuskan Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara atas pertanyaan atau solusi 

permasalahan yang dapat diuji dengan data. Untuk memudahkan 

proses ini, guru menanyakan kepada peserta didik gagasan mengenai 

hipotesis yang mungkin. Dari semua gagasan yang ada, dipilih salah 

satu hipotesis yang relevan dengan permasalahan yang diberikan. 

Kemampuan yang dituntut dalam mengembangkan hipotesis ini yaitu 

:(a) menguji dan menggolongkan data yang dapat diperoleh; (b) 

melihat dan merumuskan hubungan yang ada secara logis; dan (c) 

merumuskan hipotesis. 

 

 

 

 



 
 

 

3) Mengumpulkan Data 

Pada kegiatan ini kemampuan yang dituntut yaitu : (a) merakit 

peristiwa, terdiri dari mengidentifikasi peristiwa yang dibutuhkan, 

mengumpulkan data dan mengevaluasi data; (b) menyusun data, terdiri 

dari mentranlisikan data, menginterpretasikan data dan 

mengklasifikasikan data; (c) analisis data, terdiri dari : melihat 

hubungan, mencatat persamaan dan perbedaan dan 

mengidentifikasikan tren, sekuensi dan keteraturan.  

 

4) Analisis Data 

Peserta didik bertanggung jawab menguji hipotesis yang telah 

dirumuskan dengan analisis data yang telah diperoleh. Faktor penting 

dalam menguji hipotesis yaitu pemikiran „benar‟ atau „salah‟. Setelah 

memperoleh kesimpulan, dari data percobaan peserta didik dapat 

menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Apabila ternyata hipotesis 

itu salah atau ditolak, peserta didik dapat menjelaskan sesuai dengan 

proses inkuiri yang telah dilakukan. Pada penelitian ini, tahapan 

pembelajaran yang digunakan mengadaptasi dari tahapan 

pembelajaran. 

 

5) Membuat Kesimpulan 

Langkah penutup dari pembelajaran inkuiri yaitu membuat 

kesimpulan sementara berdasarkan data yang diperoleh peserta didik.
9
 

 

Dalam proses pembelajaran inkuiri, peserta didik tidak hanya 

berperan sebagai penerima materi pelajaran melalui penjelasan guru 

secara verbal, tetapi mereka berperan untuk menemukan sendiri inti 
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dari materi pelajaran itu sendiri. Tugas guru adalah menyediakan 

sumber belajar bagi peserta didik dalam rangka memecahkan masalah. 

 

3. Pemahaman  

Belajar berfikir menekankan kepada proses mencari dan menemukan 

pengetahuan melalui interaksi individu dengan lingkungan. Memahami 

pelajaran sebagai proses pembentuk pengetahuan peserta didik. Dalam proses 

pembelajaran, proses pendidikan disekolah tidak hanya menekankan kepada 

pengetahuan materi pelajaran, tetapi yang diutamakan adalah kemampuan 

peserta didik untuk memperoleh pengetahuannya sendiri. 

Bloom membagi tujuan instruksional menjadi tiga kawasan kognitif, 

afektif, psikomotorik. Domain atau kawasan kognitif adalah tujuan 

pembelajaran yang berhubungan dengan kemampuan intelektual dan 

kemampuan berfikir seperti kemampuan mengingat dan kemampuan 

memecahkan masalah. Domain kognitif menurut Bloom terdiri dari enam 

tingkatan, yaitu: pengetahuan (C1), pemahaman (C2), penerapan (C3), analisis 

(C4), sintesia (C5) dan evaluasi (C6).
10

 

 

Pemahaman menurut Bloom dalam Ahmad diartikan sebagai kemampuan 

untuk menyerap arti dari materi atau bahan yang dipelajari. Pemahaman 

menurut Bloom ini adalah seberapa besar peserta didik mampu menerima, 

menyerap dan memahami pelajaran yang diberikan oleh guru kepada peserta 

didik, atau sejauh mana peserta didik dapat memahami serta mengerti apa 

yang ia baca, yang dilihat, yang dialami, atau yang ia rasakan berupa hasil 

penelitian atau observasi langsung yang ia lakukan.  
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa kata 

“Pemahaman” berasal dari kata kerja “paham”, yang berarti mengerti benar 

atau tahu benar.
11

  Anas mengatakan bahwa Pemahaman (comprehension) 

adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu itu 

diketahui dan diingat.
12

 

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman merupakan 

kemampuan untuk memahami, mengerti tentang arti sesuatu dan mampu 

untuk menjelaskan, mengetahui dan mengingat sesuatu yang sudah diketahui. 

Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al- Isra‟ ayat 36 yang 

berbunyi 

                                     

 “ Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ketahui. Karena 

pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta 

pertanggung jawabannya.”
13

 

 

Petikan ayat ini menjelaskan bahwa jika ingin mengikuti sesuatu maka 

kita harus mengetahui ilmunya dan jika kita tidak mengetahui ilmunya maka 

janganlah mengikutinya. Pemahaman adalah kemampuan, penguasaan, tidak 

sekedar mengetahui atau mengingat tetapi mengungkapkan kembali dalam 

bentuk lain yang mudah dimengerti. 
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Bloom menyatakan bahwa pemahaman adalah kemampuan peserta didik 

untuk menyerap arti dari materi atau bahan yang dipelajari.
14

 Carin dan Sund 

menjelaskan pemahaman adalah suatu proses yang terdiri dari beberapa 

tahapan kemampuan dan kriterianya sebagai berikut: 

a. Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan 

menginterpretasikan sesuatu, 

b. Pemahaman bukan sekedar mengetahui, 

c. Pemahaman lebih dari sekedar mengetahui, karena pemahaman 

melibatkan proses metal yang dinamis, 

d. Pemahaman merupakan suatu proses bertahap yang masing-masing 

tahap mempunyai kemampuan tersendiri, seperti menerjemahkan, 

menginterpretasikan, eksplorasi, aplikasi, analisis, sintesis dan 

evaluasi. 

Penjelasan yang diberikan Carin dan Sund diatas dapat dipahami 

seseorang yang telah memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman 

akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima. 

Selain itu, bagi mereka yang telah memahami tersebut, maka ia mampu 

memberikan interpretasi atau menafsirkan secara luas sesuai dengan keadaan 

yang ada disekitarnya, ia mampu menghubungkan dengan kondisi yang ada 

saat ini dan yang akan datang. Pemahaman bukan sekedar mengetahui yang 
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biasanya hanya sebatas mengingat kembali pengalaman dan memproduksi apa 

yang pernah dipelajari. Bagi orang yang benar-benar telah paham ia akan 

mampu memberikan gambaran, contoh dan penjelasan yang lebih luas dan 

memadai. Pemahaman lebih dari sekedar mengetahui, dengan memahami ia 

akan mampu memberikan uraian dan penjelasan yang lebih kreatif, tidak 

hanya memberikan gambaran dalam satu contoh saja tetapi mampu 

memberikan gambaran yang lebih luas dan baru sesuai dengan kondisi saat 

ini. 

Pemahaman IPA adalah salah satu tujuan penting dalam pembelajaran 

IPA, memberikan pengertian bahwa materi-materi yang diajarkan kepada 

peserta didik bukan hanya sebagai hafalan, namun lebih dari itu dengan 

pemahaman peserta didik dapat lebih mengerti akan materi IPA itu sendiri. 

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman IPA adalah kemampuan 

peserta didik dalam menguasai materi IPA serta mampu mengungkapkan 

secara jelas sehingga mudah dipahami.  

Untuk mengukur hasil belajar peserta didik yang berupa pemahaman, 

guru dapat melakukan evaluasi produk. Sehubungan dengan evaluasi ini, W.S. 

Winkel menyatakan bahwa melalui produk dapat diselidiki apakah dan sampai 

berapa jauh tujuan intruksional telah tercapai. Semuai tujuan itu merupakan 

hasil belajar yang seharusnya diperoleh peserta didik. Evaluasi dapat 

dilakukan dengan mengadakan berbagai macam tes, baik secara lisan maupun 

tertulis.  



 
 

 

4. Metode Ceramah 

Metode ceramah adalah metode yang sampai sekarang masih sering 

digunakan oleh setiap guru.  

Sanjaya menyatakan bahwa metode ceramah dapat diartikan sebagai cara 

menyajikan pelajaran melalui penuturan secara lisan atau penjelasan langsung 

kepada sekelompok peserta didik.
15

 

Penjelasan ini menunjukkan bahwa metode ceramah adalah suatu metode 

yang digunakan guru dengan menyampaikan pembelajarannya menggunakan 

lisan dan langsung kepada peserta didik.  

Metode ceramah merupakan metode yang saat ini sering digunakan oleh 

setiap guru atau instruktur. Hal ini selain disebabkan oleh beberapa 

pertimbangan tertentu, juga adannya faktor kebiasaan baik dari guru ataupun 

peserta didik. Guru biasanya belum merasa puas manakala dalam proses 

pengelolaan pembelajaran tidak melakukan ceramah. Demikian pula dengan 

peserta didik, mereka akan belajar manakala ada guru yang memberikan 

materi pelajaran melalui ceramah, sehingga ada guru yang berceramah berarti 

ada proses belajar dan tidak ada guru berarti tidak ada belajar. Rosetiyah 

mengatakan bahwa biasanya pendidik menggunakan metode ceramah bila 

memiliki tujuan agar peserta didik mendapatkan informasi tentang suatu 

pokok atau persoalan tertentu.
16

 Kegiatan dalam metode ceramah berpusat 

pada guru dengan komunikasi satu arah antara guru dan peserta didik karena 
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peserta didik hanya sebagai pendengar dan guru sebagai pembicara didalam 

kelas. 

A. Langkah-langkah menggunakan metode ceramah 

Sanjaya menyatakan agar metode ceramah berhasil, maka ada 

beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu : 

1) Tahap persiapan 

a. Merumuskan tujuan yang ingin dicapai 

b. Menentukan pokok-pokok materi yang akan diceramahkan 

c. Mempersiapkan alat bantu 

2) Tahap pelaksanaan 

a. Langkah pembukaan 

(1) Yakin bahwa peserta didik memahami tujuan yang akan 

dicapai. 

(2) Lakukan langkah apersepsi, yaitu langkah menghubungkan 

materi pelajaran yang lalu dengan materi pelajaran yang 

akan disampaikan 

b. Langkah penyajian 

(1) Menjaga kontak mata secara terus menerus dengan peserta 

didik 

(2) Gunakan bahasa yang komunikatif dan mudah dicerna oleh 

peserta didik 

(3) Sajiakan materi pembelajaran secara sistematis 

(4) Tanggapilah respons peserta didik dengan segera 

(5) Jagalah agar kelas tetap kondusif dan mengairahkan untuk 

belajar 

c. Langkah mengakhiri atau menutup ceramah 

(1) Membimbing peserta didik untuk menarik kesimpulan atau 

merangkum materi pelajaran yang baru saja disampaikan 



 
 

 

(2) Merangsang peserta didik untuk dapat menanggapi atau 

memberi semacam ulasan tentang materi pembelajaran 

yang telah disampaikan 

(3) Melakukan evaluasi untuk mengetahui kemampuan peserta 

didik menguasai materi pembelajaran yang baru saja 

disampaikan.
17

 

Biasanya guru menggunakan metode ceramah bila memiliki tujuan 

agar peserta didik mendapatkan informasi tetang suatu pokok atau 

persoalan tertentu. Yang perlu diperhatikan guru dalam menggunakan 

metode ceramah adalah guru harus memiliki keterampilan berbicara yang 

dapat menarik perhatian peserta didik. 

 

B. Kelebihan dan Kekurangan Metode Ceramah 

Menurut Sanjaya ada beberapa keunggulan metode ini, yaitu : 

1) Ceramah merupakan metode yang “murah” dan “mudah” untuk 

dilakukan. 

2) Ceramah dapat menyajikan materi pelajaran yang luas. 

3) Ceramah dapat memberikan pokok-pokok materi yang perlu 

ditojolkan. 

4) Melalui ceramah, guru dapat mengontrol keadaan kelas. 

5) Organisasi kelas dengan menggunakan ceramah dapat diatur 

menjadi lebih sederhana. 

Disamping kelebihan diatas, ceramah juga memiliki beberapa 

kelemahan, di antaranya : 

1) Materi yang dapat dikuasai peserta didik sebagai hasil dari 

ceramah akan terbatas pada apa yang dikuasai guru. 
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2) Ceramah yang tidak disertai dengan peragaan dapat 

mengakibatkan terjadinya verbalisme 

3) Guru yang kurang memiliki kemampuan bertutur yang baik, 

ceramah sering dianggap sebagai metode yang membosankan. 

4) Melalui ceramah, sangat sulit untuk mengetahui apakah seluruh 

peserta didik sudah mengerti apa yang dijelaskan atau belum.
18

 

Walaupun metode ceramah sering dianggap sebagai penyebab utama 

dari rendahnya minat belajar pada peserta didik tetapi anggapan itu 

sepenuhnya kurang tepat, karena setiap metode, model, atau teknik 

pembelajaran sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan masing-

masing yang saling melengkapi satu dengan lainnya. 

 

5. Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan bagian dari ilmu pengetahuan 

atau sains yang semula berasal dari bahasa inggris „science‟. Kata „science‟ 

sendiri berasal dari kata dalam bahasa latin „scientia‟ yang berarti sata tahun. 

„science’ terdiri dari social sciences (ilmu pengetahuan sosial) dan natural 

science (ilmu pengetahuan alam). Namun, dalam perkembangannya science 

sering diterjemahkan sebagai sains yang berarti Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

saja. Ilmu pengetahuan pada dasarnya adalah kumpulan - kumpulan 

pengetahuan yang diperoleh manusia dari berbagai sumber.
19

 Ilmu 
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Jalaludin, Filsafat Ilmu Pengetahuan (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2012), h. 100. 



 
 

 

pengetahuan alam, yang sering disebut juga dengan istilah pendidikan sains, 

di singkat menjadi IPA.  

Menurut H.W Flower, IPA adalah pengetahuan yang sistematis dan 

dirumuskan, yang berhubungan dengan gejala-gejala kebendaan dan 

didasarkan terutama atas pengematan dan deduksi. Menurut Kardi dan Nur 

IPA adalah ilmu tentang dunia zat, baik makhluk hidup maupun benda mati 

yang diamati. Adapun wahyana mengatakan bahwa IPA adalah suatu 

kumpulan pengetahuan tersusun secara sistematik, dan dalam penggunaanya 

secara umum terbatas pada gejala-gejala alam.
20

 

Pengertian diatas dapat di pahami bahwa  IPA adalah ilmu yang 

berhubungan dengan alam sekitar dan gejala-gejalanya. IPA adalah suatu 

kumpulan pengetahuan tersusun secara sistematik, penerapannya secara 

umum terbatas pada gejala-gejala alam, lahir dan berkembang melalui metode 

ilmiah seperti observasi dan eksperimen serta menuntut sikap ilmiah. IPA 

diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia 

melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan. Hal ini 

sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 13 yang berbunyi: 

                                

Artinya : “dan (Dia mengendalikan) apa yang Dia ciptakan untukmu di bumi 

dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian 

itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengambil 

pelajaran.”
21
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Salah satu mata pelajaran pokok dalam kurikulum pendidikan Indonesia 

termasuk pada jenjang sekolah dasar adalah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA). Ahmad susanto menperkuat bahwa : 

“Hakikat pembelajaran sains yang didefinisikan sebagai ilmu tentang alam 

yang dalam bahasa indonesia disebut dengan tiga bagian, yaitu: ilmu 

pengetahuan alam sebagai produk, proses dan sikap.” 

Sulistyorini mengatakan dalam Ahmad bahwa ada sembilan aspek yang 

dikembangkan dari sikap ilmiah dalam pembelajaran sains, yaitu : sikap ingin 

tahu, ingin mendapat sesuatu yang baru, sikap kerja sama, tidak putus asa, 

tidak berprasangka, mawas diri, bertanggung jawab, berpikir bebas dan 

disiplin.
22

 

Sikap dalam pembelajaran IPA yang dimaksud ialah sikap ilmiah. 

Pembelajaran IPA di sekolah dasar diharapkan dapat menumbuhkan sikap 

ilmiah. Adapun jenis-jenis dari sikap yang dimaksud, yaitu: sikap ingin tahu, 

percaya diri, jujur, tidak tergesa-gesa dan objektif terhadap fakta. 

Pertama, ilmu pengetahuan alam sebagai produk, yaitu kumpulan hasil 

penelitian yang telah ilmuan lakukan dan sudah membentuk konsep yang 

telah dikaji. Bentuk IPA sebagi produk, antara lain: fakta-fakta, prinsip, 

hukum, dan teori-teori. 
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Kedua, ilmu pengetahuan alam sebagai proses, yaitu untuk menggali dan 

memahami pengetahuan tentang alam. Karena IPA merupakan kumpulan 

konsep, maka IPA membutuhkan proses dalam menemukan fakta dan teori 

yang akan digeneralisasi oleh ilmuwan. Adapun proses dalam memahami IPA 

disebut dengan keterampilan proses sains adalah keterampilan yang dilakukan 

oleh para ilmuwan, seperti mengamati, mengukur, mengklasifikasi dan 

menyimpulkan. 

Ketiga, ilmu pengetahuan alam sebagai sikap. Sikap ilmiah harus 

dikembangkan dalam pembelajaran IPA. Hal ini sesuai dengan sikap yang 

harus dimiliki oleh ilmuan dalam melakukan penelitian dan komunikasi hasil 

penelitiannya. Sikap ilmiah itu dikembangkan melalui kegiatan – kegiatan 

peserta didik dalam pembelajaran IPA pada saat melakukan diskusi, 

percobaan, simulasi, dan kegiatan proyek dilapangan. Pengembangan sikap 

ilmiah di sekolah dasar memiliki kesesuaian dengan tingkat perkembangan 

kognitifnya. Menurut Piaget, anak usia sekolah dasar yang berkisar antara 6 

atau 7 tahun sampai 11 tahun atau 12 tahun masuk kedalam kategori fase 

oprasional konkret. Fase yang menunjukkan adanya sikap keingintahuannya 

cukup tinggi untuk mengenali lingkungannya. Dalam kaitannya dengan tujuan 

pendidikan sains, maka peserta didik sekolah dasar harus diberikan 

kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berfikir dan bersikap 

terhadap alam, sehingga peserta didik mengetahui alam.  



 
 

 

B. Hasil Penelitian Yang Relevan 

Agar landasan dalam penelitian lebih jelas dan akurat, penulis melakukan 

penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang terkait dengan objek yang 

menjadi kajian dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelusuran penelitian 

terdahulu diperoleh beberapa penelitian yang relevan yaitu : 

1. Erina Septiana dalam penelitiannya berjudul “Pengaruh Strategi 

Pembelajaran Inquiri Terhadap Pemahaman Konsep Mata Pelajaran 

Fisika” disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada 

penggunaan strategi pembelajaran inkuiri terhadap pemahaman konsep 

mata pelajaran fisika bagi kelas VII di SMP 21 Bandar Lampung.
23

 

2. Doni dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Model Inkuiri 

Terbimbing untuk Meningkatkan Aktivitas dan Pencapaian Kompetensi 

Belajar Peserta Didik” disimpulkan bahwa model pembelajaran inkuiri 

terbimbing secara signifikan dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar peserta didik SD Negeri 1 Tanjung Gading pada pembelajaran 

sains.
24

 

3. Prantalo dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Model 

Pembelajaran Inkuiri terhadap Hasil Belajar IPA bagi Peserta didik Kelas 

V Semester II SD Negeri Manggihan Kecamatan Getasan” mengatakan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada penggunaan model 

pembelajaran inkuiri (Inquiry) terhadap hasil belajar IPA bagi peserta 

didik kelas V semester II SDN Manggihan Kecamatan Getasan.
25

 

                                                           
23

Erina Septiana, Pengaruh Strategi Pembelajaran Inquiri Terhadap Pemahaman Konsep Mata 

Pelajaran Fisika Kelas VII di SMP N 21 Bandar Lampung, 2015 
24

Doni Handika, Pengaruh Model Inquiri Terbimbing untuk Meningkatkan Aktivitas dan 

Pencapaian Kompetensi Belajar Siswa kelas V di SDN 1 Tanjung Gading, 2008 
25

Tio Prantalo ,Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Inkuiri (Inquiry) terhadap Hasil 

Belajar IPA bagi Siswa Kelas V Semester II SD Negeri Manggihan Kecamatan Getasan Tahun 

Pelajaran 2011/2012 



 
 

 

C. Hipotesis  

Hipotesis adalah dugaan sementara tentang hasil penelitian yang dilakukan 

atau suatu pertanyaan yang perlu dibuktikan kebenarannya. Anggapan yang timbul 

bersifat sementara dan di buktikan secara benar dan nyata dan harus di uji dengan 

data lapangan secara teliti. Maka peneliti mengajukan hipotesis penelitian sebagai 

berikut : 

1. Hipotesis Penelitian 

“Terdapat pengaruh model pembelajaran inkuiri terhadap pemahaman 

materi IPA di kelas V di MIN 6 Bandar Lampung.” 

2. Hipotesis Statistik 

Berdasarkan kerangka berfikir yang dikemukakan diatas, maka dalam 

penelitian ini penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

a. H0: µ1 = µ2 (Tidak terdapat pengaruh model pembelajaran inkuiri 

terhadap pemahaman materi IPA ). 

HI : µ1 ≠ µ2 (Terdapat pengaruh model pembelajaran inkuiri terhadap 

pemahaman materi IPA). 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

1. Jenis penelitian  

Penelitian ini termasuk penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen 

dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari 

pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendalikan.
1
 Penjelasan ini menunjukkan bahwa penelitian eksperimen 

digunakan peneliti untuk melakukan percobaan,mengetahui pengaruh 

percobaan yang dilakukan peneliti dan membandingkannya dengan 

percobaan yang lain. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah Quasy Experimental Design yaitu 

desain yang memiliki kelompok kontrol tetapi tidak berfungsi sepenuhnya 

untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan 

eksperimen. 

  

2. Desain penelitian  

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Posttest Only 

Control, yaitu pengontrolan secara acak dengan tes hanya diakhir perlakuan. 
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Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D 

(Bandung : Alfabeta, 2012),  h. 107. 
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Tabel 2 

Desain penelitian Posttest Only Control
2
 

Kelompok Perlakuan Posttest 

R1 X O1 

R2  O2 

 

X : Perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri 

R1 : Kelompok Eksperimen 

R2 : Kelompok Kontrol 

O1 : Posttest kelompok Eksperimen 

O2 : Posttest kelompok Kontrol 

 

Kelas eksperimen diberikan treatment dengan menggunakan Model 

Pembelajaran Inkuiri, sedangkan kelas kontrol tidak menggunakan Model 

Pembelajaran Inkuiri, tetapi menggunakan metode ceramah. Sementara itu 

Posttest dilakukan setelah kegiatan pembelajaran. Hasil Posttest 

menentukan keberhasilan program. Makin besar perbedaan ini semakin 

baik pelaksanaan program tersebut. Perbedaan yang signifikan antara 

kedua kelompok menunjukkan pengaruh dari perlakuan yang diberikan. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MIN 6 Bandar Lampung pada tanggal 25 

Oktober 2016 sampai dengan 25 November 2016. 
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C. Definisi Operasional Variabel 

Untuk memudahkan pengumpulan data agar tidak terjadi kesalahpahaman 

dalam mendefinisikan obyek penelitian, maka variabel yang diuji dalam penelitian 

ini perlu dioperasionalkan. Ada dua macam variabel dalam penelitian yaitu 

variabel bebas atau (independent variabel) dan variabel terikat (dependent 

variabel).  

a. Variabel bebas yaitu variabel yang menyebabkan timbulnya gejala. 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Model 

Pembelajaran Inkuiri. Pembelajaran inkuiri adalah rangkaian kegiatan 

pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan 

analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah 

yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri dilakukan melalui tanya 

jawab antara guru dan peserta didik. 

b. Variabel terikat yaitu variabel yang cenderung mendapat pengaruh. 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Pemahaman 

Materi IPA. Pemahaman materi IPA adalah kemampuan peserta didik dalam 

menguasai materi IPA serta mampu mengungkapkan secara jelas materi 

sehingga mudah dipahami. 
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D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian dalam suatu ruang 

lingkup dan waktu yang di tentukan. Hadari mengatakan bahwa populasi 

adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, 

hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa 

sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu 

penelitian.
3
 Populasi dalam penelitian yaitu seluruh peserta didik kelas V 

semester ganjil di MIN 6 Bandar Lampung, dengan jumlah peserta didik 81 

peserta didik dengan distribusi kelas sebagai berikut : 

Tabel 3 

Distribusi Peserta Didik Kelas V  

MIN 6 Bandar Lampung T.A 2016/2017 

No Kelas Jumlah Peserta Didik 

1 V a 27 orang 

2 V b 28 orang 

3 V c 26 orang 

 Jumlah Populasi 81 orang 

(Sumber Data:dokumentasi data peserta didik tanggal 25 november 2016) 
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2. Sampel 

Sampel adalah sebagai bagian dari populasi, sebagai contoh (monster) 

yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu.
4
 Sampel dalam 

penelitian ini adalah peserta didik kelas Va yang berjumlah 27 orang dan 

peserta didik kelas Vb yang berjumlah 28 orang. Sampel yang peneliti ambil 

berjumlah 55 peserta didik. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara 

menuliskan pada kertas kelas VA, VB, VC, lalu kertas tersebut digulung dan 

dimasukkan kedalam gelas serta dikocok. Kemudian kertas pertama yang 

keluar dijadikan kelas eksperimen dan yang kedua di jadikan kelas kontrol. 

Dalam penelitian ini diperoleh kelas Va dijadikan sebagai kelas kontrol, 

sedangkan kelas Vb dijadikan sebagai kelas eksperimen. 

 

E. Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Cluster random 

sampling yaitu digunakan untuk memilih sampel bukan didasarkan pada 

individual, tetapi lebih didasarakan pada kelompok, daerah, atau kelompok subjek 

yang secara alami berkumpul bersama.
5
 Teknik Cluster random sampling dapat 

ditempuh melalui dua cara yaitu satu tahap atau dengan dua tahap. Jika semua 

kelompok yang ada dalam populasi diambil sebagai sampel, maka pengambilan 

Cluster sampling hanya satu tahap. Tapi jika tidak semua kelompok pada populasi 

yang diambil, tapi hanya beberapa kelompok saja, maka prosedurnya 

                                                           
4
Ibid, h. 121 

5
Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta : Bumi Aksara, 2003) h. 61 
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menggunakan cluster sampling dua tahap. Tahapan dalam teknik Cluster 

sampling: 

a. Tahap pertama    : dari semua kelompok anggota populasi, hanya dipilih 

beberapa kelompok sebagai sampel (secara acak). 

b. Tahap kedua   : dari beberapa kelompok sampel tersebut, ditetapkan individu-

individu mana yang menjadi sampel (secara acak). 

Penelitian ini menggunakan dua tahapan yaitu dari semua kelompok anggota 

populasi, hanya dipilih beberapa kelompok sebagai sampel (secara acak). Populasi 

peserta didik yang ada di MIN 6 Bandar Lampung berjumlah 3 kelas yanitu kelas 

Va, Vb dan Vc. Dari beberapa kelompok sampel yang ada, ditetapkan individu-

individu mana yang menjadi sampel (secara acak) dan menentukan mana peserta 

didik kelas eksperimen dan peserta didik kelas kontrol. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena 

alam maupun sosial yang diamati.
6
 Instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini menggunakan tes. Tes digunakan adalah tes objektif pilihan ganda. Tes ini 

digunakan untuk mengetahui kemampuan dan pemahaman peserta didik tentang 

materi IPA. Tes berupa posttest sebanyak 30 soal. Instrumen yang baik harus 

memenuhi dua persyaratan penting, yaitu valid dan reliabel. Instrumen soal akan 

diketahui valid dan reliabelnya setelah diujikan ke sekolah lain.  

                                                           
6
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Dalam penelitian ini peneliti menggujicobakan soal pada peserta didik di 

MIN 11 Bandar lampung karena nilai rata-rata nilai ulangan harian peserta didik 

di MIN 11 Bandar Lampung sama dengan rata-rata nilai ulangan harian peserta 

didik di MIN 6 Bandar Lampung. 

 

G. Kisi – Kisi Instrumen Penelitian 

Tabel 4 

Kisi-Kisi Uji Soal Posttest 

Indikator 
Aspek Kognitif 

Nomor soal 
C1 C2 C3 

Mengidentifikasi bagian 

tumbuhan dan fungsinya bagi 

tumbuhan itu sendiri 

√   1,3,5,7,10,12,14,

17,19,20, 25 

 √  2,4,8,9,11,15,16,

18,23 

  √ 6,13,21,24 

Mencari informasi tentang 

pemanfaatan bagian tumbuhan 

bagi manusia 

 

√   
27, 

 √  
26,28,29 

  √ 30 

Keterangan: C1 (Pengetahuan), C2 (Pemahaman), C3 (Penerapan) 

 

H. Uji Validitas 

Validitas adalah salah satu ciri yang menandai tes hasil belajar.
7
 Validitas 

merupakan jawaban dari pertanyaan apakah pengukuran yang dilakukan mampu 

mengukur dengan benar apa yang diukur. Pengukuran dikatakan memiliki validitas 

                                                           
7
Anas sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013). h. 
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yang tinggi apabila dari hasil pengukuran data yang akurat dalam memberikan 

gambaran terkait dengan variabel yang diukur seperti yang dikehendaki apa yang 

menjadi tujuan pengukuran tersebut. Oleh karena itu, untuk mencapai pengukuran 

yang dikategorikan memiliki validitas yang tinggi maka alat ukur harus memiliki 

kemampuan untuk mengukur secara akurat.  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai 

validitas tinggi dan sebaliknya apabila instrumen yang kurang valid berarti 

validitas rendah. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa 

yang diinginkan.Untuk menghitung validitas butir soal digunakan rumus
8
: 

𝑟𝒙𝒚 =  
𝑁  𝑋𝑌 − ( 𝑋) ( 𝑌) 

  𝑁  𝑋2 −  ( 𝑋)2  (𝑁 𝑋2 −  ( 𝑌)2 
 

Keterangan : 

𝑟𝒙𝒚 = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

∑X = jumlah nilai seluruh dari variabel X 

∑Y = jumlah nilai dari variabel Y 

∑𝑋2  = jumlah kuadrat nilai variabel X 

∑𝑌2 = jumlah kuadrat nilai variabel Y 

∑XY = jumlah hasil perkalian variabel X dan variabel Y 

N  = jumlah responden 

Setelah didapat harga koefisien validitas maka harga tersebut diinterpretasikan 

terhadap kriteria dengan menggunakan tolak ukur mencari angka korelasi “r” 

product moment (rxy). Dengan derajat kebebasan sebesar (N-2) pada taraf 
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Ibid,  h. 181 
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signifikasi 5%. Dengan ketentuan bahwa rxy sama atau lebih besar daripada rtabel 

atau rt maka hipotesis diterima atau soal dapat dinyatakan valid. Sebaliknya jika 

rxy lebih kecil daripada rtabel atau rt maka soal tes dinyatakan tidak valid. 

Tabel 5 

Kriteria Untuk Validitas Butir Soal
9
 

Nilai r Kategori 

0,80 – 1,00 Sangat Tinggi 

0,60 – 0,79 Tinggi 

0,40 – 0,59 Cukup 

0,20 – 0,39 Rendah 

0,00 – 0,19 Sangat Rendah 

 

1. Uji Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan 

antara peserta didik yang berkemampuan tinggi dengan peserta didik yang 

berkemampuan rendah. Rumus untuk menentukan daya pembeda adalah 

sebagai berikut.  

DP = PA - PB 

dimana:    ..PA= 
𝑩𝑨

𝑱𝑨
  -  

𝑩𝑩

𝑱𝑩
 

Keterangan : 

DP = daya pembeda 

PA = Proposisi peserta didik kelompok atas yang dapat menjawab butir 

..............soal yang benar 

PB = proposisi peserta didik kelompok bawah yang dapat menjawab butir 

..............soal salah 
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Ibid,h.190 
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BA = banyaknya testee kelompok atas yang menjawab benar 

BB = banyaknya testee kelompok bawah yang menjawab benar 

JA = jumlah testee yang termasuk kelompok atas 

JB = jumlah testee yang termasuk kelompok bawah
10

 

 

Tabel 6 

Klasifikasi Daya Pembeda
11

 

Daya Beda (DP) 
Interpretasi Daya 

Beda 

DP < 0,20 Jelek 

0,21< DP < 0,40 Cukup 

0,41< DP < 0,70 Baik 

0,71< DP< 1,00 Sangat Baik 

Bertanda negatif Sangat Rendah 

 

2. Uji Tingkat Kesukaran 

Untuk mengetahui taraf  kesukaran dari tes obyektif dapat dicari dengan 

menggunakan rumus : 

P = 
𝐁

𝐉𝐒
 

Dimana, 

P : Indeks kesukaran 

B    : Banyaknya peserta didik yang menjawab benar 

JS    : Jumlah seluruh peserta didik dalam satu kelas.
12

 

Besar tingkat kesukaran soal berkisar antara 0,0 sampai 1,00 yang dapat 

diklasifikasi dalam tiga kategori sebagai berikut: 

                                                           
10

Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta : Bumi Aksara, 2013) h. 

226 
11

Ibid, h. 232 
12

Ibid,h. 223 
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Tabel 7 

Interpretasi Tingkat Kesukaran
13

 

Besarnya P Kategori tingkat soal 

P < 0,30 Sukar 

0,31< DP < 0,70 Sedang 

P < 0,71 Mudah 

 

 

I. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan konsistensi dari instrumen soal terhadap hasil 

penilaian yang dilakukan. Artinya bahwa suatu soal dianggap memiliki reliabilitas 

apabila soal untuk mengukur pengetahuan atau kompetensi yang sama pada 

peserta didik menghasilkan hasil pengukuran yang konsisten atau tetap walaupun 

digunakan dalam waktu dan tempat yang berbeda. Azwar menjelaskan dalam Sigit 

bahwa reliabilitas dalam pengukuran atau dalam penilaian pembelajaran memiliki 

makna sejauh mana hasil suatu proses pengukuran dapat dipercaya.
14

  

Apabila instrumen dinyatakan valid, maka tahap berikutnya adalah menguji 

reliabilitas instrumen untuk menunjukkan kestabilan dalam mengukur.Rumus yang 

digunakan dalam uji reliabilitas ini sebagai berikut
15

: 

𝒓𝟏𝟏 = 
𝒏

𝒏−𝟏
 (1- 

 𝒑𝒒

𝑺𝒕
𝟐 ) 

Keterangan 

𝑟11       : Reliabilitas instrumen 

p  : Proporsi peserta didik menjawab benar 

                                                           
13

Arikunto,Op.Cit.h.223 
14

Sigit Mangun, Pembelajaran Kontruktivisme : Teori dan Aplikasi Pembelajaran dalam 

Pembentukan Karakter (Bandung : Alfabeta, 2013). h. 113 
15

Anas sudijono,Op.Cit. h.254 
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q
  

: Proporsi peserta didik menjawab benar    

𝑆𝑡
2  : Varians total 

 𝑝𝑞          : Jumlah hasil perkalian p dan q 

𝑛               : Banyaknya butir pertanyaan 

 

J. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil 

dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas populasi harus 

dipenuhi sebagai syarat untuk menentukan perhitungan yang akan dilakukan pada 

uji hipotesis berikutnya. Data yang diuji yaitu data kelas eksperimen dan data 

kelas kontrol. Uji normalitas yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

uji lilliefors.  

Uji normalitas data dilakukan menggunakan uji Lilliefors. 

(1) Hipotesis  

H0 = Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 = Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

(2) Taraf Signifikan 

α = 0,05 

(3) Statistik Uji 

L= maxǀ F(Zi) – S(Zi)ǀ  

Zi = 
(𝑋𝑖−𝑋 )

𝑆
 

Dengan : 

F(Zi) = P (Z ≤ Zi ) ~ N (0,1) 

S(Zi) = Proporsi cacah Z ≤ Zi terhadap seluruh cacah Zi 

(4) Komputasi 
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𝑋  = 
 𝑋

𝑛
  s = 

 𝑁  2𝑋 −( 𝑋)2

𝑁 (𝑁−1)
 

(5) Daerah Kritik : (DK) = {Lǀ L > La;n}; n adalah ukuran sampel  

(6) Keputusan Uji : H0 diterima 

(7) Kesimpulan  

a) Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal jika H0 = 

diterima 

b) Sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal jika H0 = 

ditolak
16

 

Jika normalitas dapat dipenuhi maka dilanjutkan dengan uji homogenitas dan 

jika normalitas populasi tidak dipenuhi, penulis dapat melakukan transformasi 

demikian data yang baru memenuhi persyaratan normalitas populasi. 

 

K. Uji Homogenitas 

Uji ini digunakan untuk melihat apakah kelas yang diberikan pembelajaran 

dengan model pembelajaran inkuiri dan kelas yang diberikan pembelajaran dengan 

metode ceramah memiliki varians yang sama (homogen) atau tidak. Adapun 

rumusnya sebagai berikut:  

𝑭𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 =  
𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒔 𝒕𝒆𝒓𝒃𝒆𝒔𝒂𝒓

𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒔 𝒕𝒆𝒓𝒌𝒆𝒄𝒊𝒍 
 

Hipotesis   H𝟎 : tidak terdapat perbedaan antara varians 1 dengan varians 2 

                   H1 : tidak terdapat perbedaan antara varians 1 dengan varians 2 

Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1. Mencari 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  =  
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠  𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠  𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙  
 

2. Menentukan Taraf signifikan ( α )  
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 Kadir, Statistika Terapan (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 144 
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3. Menghitung  𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  = 𝐹1/2α (dk varians terbesar -1, dk varians terkecil -1) 

Adapun kriteria untuk Uji homogenitas ini adalah :  

Tidak ditolak H0 jika (homogen) 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  

Tolak H0 jika (tidak homogen) 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
17 

 

L. Teknik Pengumpulan Data 

1. Tes 

Data pemahaman materi IPA peserta didik diambil dari hasil posttest yang 

diambil pada pertemuan ketiga, baik dikelas eksperimen maupun kelas 

kontrol. Bentuk soal yang diberikan adalah pilihan ganda berjumlah 20 soal. 

Teknik penskoran hasil nilai  posttest, yaitu: 

𝑺 =
𝑹

𝑵
𝑿 𝟏𝟎𝟎 

Keterangan: 

𝑠 = nilai yang diharapkan (dicari) 

𝑅= jumlah skor dari item atau soal yang dijawab benar 

𝑁= jumlah skor maksimum dari tes tersebut. 

 

2. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dokumentasi penelitian ini digunakan untuk 

memperoleh data yang berkaitan dengan proses pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran inkuiri pada saat belajar, hasil belajar, 
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Usman,Husain.Pengantar Statistika(Jakarta: Bumi Aksara,2003),h.133 
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struktur organisasi sekolah, keadaan guru, keadaan peserta didik dan lain 

sebagainya yang berhubungan dengan pembahasan penelitian. 

 

M. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian merupakan bagian dalam penelitian yang 

sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang akan ada manfaatnya, 

terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir 

penelitian.
18

 

Dalam penelitian kuantitatif, kegiatan analisis data terbagi menjadi dua yakni 

kegiatan mendeskripsikan data dan melakukan uji statistik (inferensi). Kegiatan 

mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh 

bentuk nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang 

lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Kegiatan 

mendeskripsikan data dapat dilakukan dengan pengukuran statistik deskriptif. 

Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan uji t, sampel ini disebut 

sampel mandiri (sendiri-sendiri) dari suatu populasi tanpa ada pasangannya atau 

tanpa adanya hubungan lain diantara kedua kelas itu. Uji t ini digunakan untuk 

menguji pengaruh model pembelajaran Inkuiri pada kelas eksperimen dan metode 

ceramah pada kelas kontrol. 
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Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik  (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) 

h.104 
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Setelah dilakukan pengujian populasi data dengan menggunakan normalitas 

dan homogenitas, maka selanjutnya  melakukan uji hipotesis dengan menggunakan 

uji t pada taraf signifikan α = 0,05 dengan rumus sebagai berikut:
19

 

𝒕𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 =
𝐗𝟏−𝐗𝟐

𝑺𝒈𝒂𝒃 
𝟏
𝐧𝟏

+
𝟏
𝐧𝟐

 

Dimana:  

S
2 

gab= 
 𝒏𝟏−𝟏 𝒔𝟏 + 

𝟐 (𝒏𝟐 −𝟏)𝒔𝟐
𝟐

𝒏𝟏+  𝒏𝟐
 

Keterangan :  

𝑋1 = rata-rata pemahaman materi IPA dengan model Inkuiri 

𝑋2 = rata-rata pemahaman materi IPA dengan metode ceramah 

n1 = banyak sampel kelompok eksperimen 

n2 = banyak sampel kelompok kontrol 

S1 = standar deviasi dari  model Inkuiri 

S2 = standar deviasi dari metode ceramah 

S = standar deviasi 
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