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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan peneliti bahwa pembelajaran IPA di 

SD masih didominasi oleh aktivitas klasikal dengan melalui metode konvensional dan 

pemberian tugas atau lebih berorientasi pada peran guru. Akibatnya suasana kelas menjadi 

monoton, pasif dan membosankan. Sehingga menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa 

dalam mendeskripsikan sifat-sifat cahaya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) 

Bagaimana kemampuan mendeskripsikan sifat-sifat cahaya pada siswa kelas V SDN 

Sambiresik Kec. Gampengrejo Kab. Kediri Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan menggunakan 

metode inkuiri ? (2) Bagaimana kemampuan mendeskripsikan sifat-sifat cahaya pada siswa 

kelas V SDN Sambiresik Kec. Gampengrejo Kab. Kediri Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan 

menggunakan metode konvensional ? (3) Adakah perbedaan pengaruh penggunaan metode 

inkuiri dibandingkan metode konvensional terhadap kemampuan mendeskripsikan sifat-sifat 

cahaya pada siswa kelas V SDN Sambiresik Kec. Gampengrejo Kab. Kediri Tahun Pelajaran 

2017/2018 ? 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, dengan subjek penelitian 

siswa kelas V SDN Sambiresik Kec. Gampengrejo Kab. Kediri. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah uji-t untuk mengetahui perbedaan pengaruh sebelum dan sesudah 

menggunakan metode inkuiri dan metode konvensional. Pengujian hipotesis 1 dan 2 

menggunakan paired sample t-test sedangkan hipotesis 3 menggunakan independent sample t-

test. Sebelum dilakukan uji-t tersebut maka dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas. 

Simpulan hasil penelitian ini adalah (1) Penggunaan metode inkuiri sangat signifikan 

terhadap kemampuan mendeskripsikan sifat-sifat cahaya pada siswa kelas V SDN Sambiresik. 

Hal ini terbukti dari ketercapaian hasilnya yang maksimal dengan capaian rerata pre-test 

66.56, median 67.00 dan modus 67.00 dan rerata post-test 86.84, median 87.00 dan modus 

93.00. Jadi, kemampuan siswa kelas V SDN Sambiresik Kec. Gampengrejo Kab. Kediri 

dalam mendeskripsikan sifat-sifat cahaya menggunakan metode inkuiri dengan ketuntasan 

klasikal ≥ 96%. (2) Penggunaan model konvensional berpengaruh sangat signifikan terhadap 

kemampuan mendeskripsikan sifat-sifat cahaya pada siswa SDN Sambiresik. Hal ini dapat 

dibuktikan dari capaian dan rerata pre-test 60.41, median 60.00 dan modus 53.00 dan rerata 

post-test 73.54, median 73.00 dan modus 73.00. Jadi, kemampuan siswa kelas V SDN 

Sambiresik Kec. Gampengrejo Kab. Kediri dalam mendeskripsikan sifat-sifat cahaya 

menggunakan metode konvensional dengan ketuntasan klasikal <62,5%. (3) Ada perbedaan 

pengaruh yang signifikan antara kemampuan mendeskripsikan sifat-sifat cahaya pada siswa 

SDN Sambiresik. Metode pembelajaran konvensional nilai rerata post-test 73.54. Sedangkan 

jika motode inkuiri nilai rerata post-test meningkat mencapai 86.84 setelah diberi perlakuan. 

 

Kata Kunci : Motode inkuiri, Metode konvensional 
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I. Latar Belakang Masalah  

Dijelaskan dalam UU No. 14 

tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

pasal 10 dikemukakan bahwa guru 

berperan sebagai sumber belajar, 

fasilitator, pengelola, demonstrator, 

pembimbing, motivator, dan sebagai 

evaluator.Peran guru sebagai sumber 

belajar berkaitan erat dengan 

penguasaan materi pelajaran.Guru 

sebagai fasilitator berperan dalam 

memberikan pelayanan untuk 

memudahkan siswa dalam proses 

pembelajaran. Guru sebagai pengelola 

pembelajaran berperan dalam 

menciptakan iklim belajar yang 

memungkinkan siswa dapat belajar 

secara nyaman. Guru sebagai 

demonstrator berperan untuk 

menunjukkan kepada siswa tentang 

segala sesuatu yang dapat membuat 

siswa lebih mengerti dan memahami 

setiap pesan yang disampaikan oleh 

guru sebagai pembimbing yaitu 

menuntun dan mengarahkan siswa. 

Guru sebagai motivator artinya guru 

harus mampu membangkitkan minat 

belajar siswa. Serta guru sebagai 

evaluator yaitu guru berperan untuk 

mengumpulkan data dan informasi 

tentang keberhasilan pembelajaran 

yang telah dilakukan. 

Dari uraian di atas jelas 

dikatakan bahwa guru memiliki peran 

utama dalam tercapainya tujuan 

pembelajaran. Oleh karena itu dalam 

pembelajaran selain menggunakan 

metode hendaknya guru juga 

menggunakan media pembelajaran 

yang tepat untuk membantu dalam 

menyampaikan materi pembelajaran 

menurut Laila, Alfi (2016: 3) “Media 

pembelajaran untuk membantu 

mengkonkritkan konsep atau gagasan 

dan yang membantu memotivasi 

peserta didik belajar aktif”. Sehingga 

dengan penggunaan metode dan media 

diharapkan mampu untuk 

meningkatkan kemampuan siswa 

mulai dari kognitif, afektif maupun 

psikomotornya. 

Berdasarkan wawancara yang 

dilakukan dengan guru pengampu 

kelas V SDN Sambiresik Kec. 

Gampengrejo Kab. Kediri menyatakan 

bahwa sudah pernah  menerapkan 

metode inkuiri. Namun, dari 

pengamatan peneliti hanya ada 

beberapa siswa yang aktif,siswa yang 

lain cenderung bermain atau berdiam 

diri. Sehingga kesulitan siswa selama 

pembelajaran IPA yaitu siswa kurang 

berfokus pada topik materi 

dikarenakan pembelajaran kelompok 

tidak bersifat heterogen, siswa laki – 

laki cenderung mengelompok dengan 

jenisnya, sebaliknya siswa perempuan 

juga cenderung mengelompok dengan 

siswa perempuan. 
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Kondisi tersebut sebagaimana 

yang terjadi di SDN Sambiresik guru 

perlu menerapkan pendekatan 5M 

yaitu mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, mengolah, 

dan mengkomunikasikan, dengan 

menggunakan pendekatan tersebut 

diharapkan pembelajaran lebih 

menarik, mengasah kreatifitas siswa, 

mengajak siswa berpikir kritis. Hal 

tersebut akan membawa dampak 

positif bagi hasil belajar siswa. Maka 

dari itu, guru perlu memilih metode 

pembelajaran yang tepat salah satunya 

metode pembelajaran inkuiri. 

Berdasarkan penelitian 

terdahulu, peneliti ingin melaksanakan 

penelitian baru tentang metode 

pembelajaran inkuiri. Penelitian yang 

dilakukan peneliti memiliki persamaan 

yang terletak pada metode 

pembelajaran yang digunakan yaitu 

metode pembelajaran inkuiri, 

sedangkan perbedaan terletak pada 

variabel berikut, jenis penelitian, objek 

penelitian, dan mata pelajaran yang 

digunakan sehingga layak untuk 

dilanjutkan. 

Berdasarkan karakteristik 

metode inkuiri dan memperhatikan 

permasalahan yang terjadi di SDN 

Sambiresik Kec. Gampengrejo Kab. 

Kediri maka sudah cukup alasan untuk 

melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Metode Inkuiri Terhadap 

Kemampuan Mendeskripsikan Sifat-

Sifat Cahaya Pada Siswa Kelas V 

SDN Sambiresik Kec. Gampengrejo 

Kab. Kediri Tahun Pelajaran 

2017/2018”. 

II. METODE  

A. Identifikasi Variabel Penelitian  

Berdasarkan rumusan hipotesis 

(Bab II) dalam penelitian ini yang 

berkedudukan sebagai variabel bebas 

(variabel perlakuan atau treatment 

variable) yang berfungsi sebagai 

variabel pengaruh adalah metode 

pembelajaran inkuiri dan metode 

pembelajaran konvensional. 

Sedangkan yang berkedudukan 

sebagai variabel terikat dalam konteks 

penelitian ini adalah “Kemampuan 

Mendeskripsikan Sifat – Sifat Cahaya”. 

B. Teknik dan Pendekatan 

Penelitian 

1. Teknik Penelitian 

Jenis penelitian ini 

menggunakan eksperimen. 

Rancangan atau desain penelitian 

yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode nonrandomized 

control group pre-test-post-test 

design. Rancangan penelitian ini 

dipilih karena pada penelitian ini 

terdapat kelompok eksperimen, 
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yang diberi perlakuan dan 

kelompok kontrol yang tidak 

diberikan perlakuan. Desain 

penelitian dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

Grup  

Pre-

Tes

t 

Treate

men 

Post-

Test 

Ekspeimen Y1 X Y2 

Kontrol  Y3 - Y4 

Gambar 3.1 Nonrandomized Control 

Group Pretest-Posttest Design 

( Diadaptasi dari Sukardi,2003: 186 ) 

2. Pendekatan Penelitian 

Menurut Sugiono (2007: 23), 

“Metode penelitian kuantitatif dapat 

diartikan data yang berbentuk 

angka, atau data kualitatif yang 

diangkakan (skoring)”. 

Berdasarkan uraian di atas 

maka pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

kuantitatif, karena data-data 

penelitian cenderung bersifat 

numerik atau angka. 

C. JENIS ANALISIS DATA  

Untuk mendapatkan simpulan 

yang dapat dipertanggung  jawabkan 

kebenarannya secara ilmiah, data-data 

penelitian harus dianalisis 

menggunakan metode atau teknik 

analisis data yang benar. Berdasarkan 

data yang diperoleh peneliti 

menggunakan jenis analisis sebagai 

berikut: 

a. Teknik analisis t-tes 1 kelompok 

untuk uji hipotesis 1 dan 2 

menggunakan analisis Paired 

Sample t-test dengan 

menggunakan bantuan program 

SPSS versi 23 

b. Teknik analisis t-tes kelompok 

untuk uji hipotesis 3 

menggunakan analisis 

Independent Sample t-test dengan 

menggunakan bantuan program 

SPSS versi 23 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Kemampuan mendeskripsikan 

sifat-sifat cahaya pada siswa kelas 

V SDN Sambiresik Kec. 

Gampengrejo Kab. Kediri Tahun 

Pelajaran 2017/2018 dengan 

menggunakan metode inkuiri 

 

Berdasarkan hasil posttestpada 

kelas eksperimen nilai tertinggi 

terletak pada rentang nilai 91-100 

dengan frekuensi 48% yang 

diperoleh oleh 12 siswa.  

Sedangkan nilai terendah terletak 

pada rentang nilai 61-70 dengan 
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frekuensi relative 4% yang 

diperoleh oleh 1 siswa. 

2. Kemampuan mendeskripsikan 

sifat-sifat cahaya pada siswa kelas 

V SDN Sambiresik Kec. 

Gampengrejo Kab. Kediri Tahun 

Pelajaran 2017/2018 dengan 

menggunakan metode 

konvensional. 

 

Berdasarkan hasil posttestpada 

kelas kontrol melalui metode 

konvensional nilai tertinggi terletak 

pada rentang 91-100 dengan 

frekuensi relative 12.5% yang 

diperoleh oleh 3 siswa. Sedangkan 

nilai terbanyak terletak pada 

rentangan nilai 71-80 dengan 

frekuensi relative 37.5% yang 

diperoleh oleh 9 siswa 

3. Ada perbedaan pengaruh 

penggunaan metode inkuiri 

dibandingkan metode konvensional 

terhadap kemampuan 

mendeskripsikan sifat-sifat cahaya 

pada siswa kelas V SDN 

Sambiresik Kec. Gampengrejo 

Kab. Kediri Tahun Pelajaran 

2017/2018. 

Berdasarkan hasil analisis data 

pada kelas eksperimen dan kontrol, 

diperoleh rata-rata nilai post-test 

pada kelas ekperimen 86.84 jauh di 

atas  KKM. Pada kelompok kontrol  

diperoleh rata-rata nilai post test 

yaitu 73.54 sedikit diatas KKM. 

Maka dapat diinterprestasikan 

bahwa kemampuan 

mendeskripsikan sifat-sifat cahaya 

menggunakan metode inkuiri lebih 

baik. 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan 

uji hipotesis sebagimana dikemukakan 

pada Bab IV, diperoleh temuan yang 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Penggunaan metode inkuiri sangat 

signifikan terhadap kemampuan 

mendeskripsikan sifat-sifat cahaya 

pada siswa SDN Sambiresik. Hal 

ini terbukti dari ketercapaian 

hasilnya yang maksimal dengan 

capaian rerata pre-test 66.56, 

median 67.00 dan modus 67.00 dan 

rerata post-test 86.84, median 87.00 

dan modus 93.00. Nilai KKM yang 
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ditetapkan oleh guru adalah 70. 

Jadi, kemampuan siswa kelas V 

SDN Sambiresik Kec. 

Gampengrejo Kab. Kediri dalam 

mendeskripsikan sifat-sifat cahaya 

menggunakan metode inkuiri 

dengan ketuntasan klasikal 96%. 

2. Penggunaan model konvensional 

berpengaruh sangat signifikan 

terhadap kemampuan 

mendeskripsikan sifat-sifat cahaya 

pada siswa SDN Sambiresik. Hal 

ini dapat dibuktikan dari capaian 

dan rerata pre-test 60.41, median 

60.00 dan modus 53.00 dan rerata 

post-test 73.54, median 73.00 dan 

modus 73.00. Nilai KKM yang 

ditetapkan oleh guru adalah 70. 

Jadi, kemampuan siswa kelas V 

SDN Sambiresik Kec. 

Gampengrejo Kab. Kediri dalam 

mendeskripsikan sifat-sifat cahaya 

menggunakan metode konvensional 

dengan ketuntasan klasikal 62.5%. 

3. Ada perbedaan pengaruh yang 

signifikan antara kemampuan 

mendeskripsikan sifat-sifat cahaya 

pada siswa SDN Sambiresik. 

Metode pembelajaran konvensional 

nilai rerata post-test 73.54 . 

Sedangkan jika motode inkuiri nilai 

rerata post-test meningkat 

mencapai 86.84 setelah diberi 

perlakuan. 

V. DAFTAR PUSTAKA 

Laila Alfi. 2016. Peningkatan Kreativitas 

Mahasiswa dalam Pemanfaatan 

Barang – Barang Bekas pada Mata 

Kuliah Media Pembelajaran Jurnal 

Pendidikan Nusantara (Online), (1) 

2: 

http://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/

pgsd/articel/view/213/138 Diunduh 

pada 10 Maret  2018. 

 

Sugiyono. 2007. Statistika Untuk 

Penelitian. Bandung: Cv.Alvabeta 

 

Sukardi.2003. Metodologi Penelitian 

Pendidikan Kompetensi dan 

Praktiknya. Jakarta: PT. Raja 

Gravindo Persada. 

 

http://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/pgsd/articel/view/213/138
http://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/pgsd/articel/view/213/138


Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

Nindy Rizqi Anggitaningrum | 13.1.01.10.0202 
FKIP - PGSD 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 3|| 

 

  



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

Nindy Rizqi Anggitaningrum | 13.1.01.10.0202 
FKIP - PGSD 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 0|| 

 

 


