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Penelitian ini dilatarbelakangi dari hasil wawancara dengan guru wali kelas V, bahwa 
dalam pembelajarn IPA di SD masih menggu
media pembelajaran dan dalam  pembelajaran siswa kurang aktif. Akibatnya suasana kelas 
menjadi membosankan, dan siswa menjasi pasif dalam pembelajaran. Hal tersebut nampak 
dari hasil belajar siswa dan kemampuan m
penelitian ini meliputi: (1) 
kemampuan mendeskripsikan sifat
Nganjuk? (2) Adakah pengaruh tanpa menggunakan Strategi Pembelajaran 
kemampuan mendeskripsikan sifat
Nganjuk? (2) Adakah perbedaan pengaruh penggunaan Strategi Pembelajaran 
tanpa menggunakan Strategi
sifat-sifat cahaya kelas V SDN Mojoagung Kabupaten Nganjuk
pedekatan kuantitatif dan teknik penelitian 
siswa kelas V SDN Mojoag
pengumpulan data menggunakan tes tulis (terdiri dari 10 butir soal isian dan 5 butir soal 
uraian). Teknik Analisis menggunakan
mendeskripsikan sifat-sifat
dinyatakan berpengaruh signifikan, adapun 
H0 ditolak dan Ha diterima. (2) Kemampuan mendeskripsikan sifat
menggunakan strategi pem
(direct Instraction)) dinyatakan berpengaruh signifikan, adapun 
0,000 < 0,05 sehingga H0 ditolak dan H
strategi pembelajaran Inquiry 
terhadap kemampuan mendeskripsikan sifat
Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan analisis uji hipotesis,  menunjukkan bahwa 
< 0,05 = 0,016; 0,018 < 0,05 sehingga H
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini dilatarbelakangi dari hasil wawancara dengan guru wali kelas V, bahwa 
dalam pembelajarn IPA di SD masih menggunakan metode ceramah saja tanpa menggunakan 
media pembelajaran dan dalam  pembelajaran siswa kurang aktif. Akibatnya suasana kelas 
menjadi membosankan, dan siswa menjasi pasif dalam pembelajaran. Hal tersebut nampak 
dari hasil belajar siswa dan kemampuan mendeskrisikan siswa rendah. 
penelitian ini meliputi: (1) Adakah pengaruh Strategi Pembelajaran 
kemampuan mendeskripsikan sifat-sifat cahaya kelas V SDN Mojoagung I Kabupaten 

pengaruh tanpa menggunakan Strategi Pembelajaran 
kemampuan mendeskripsikan sifat-sifat cahaya kelas V SDN Mojoagung II Kabupaten 

Adakah perbedaan pengaruh penggunaan Strategi Pembelajaran 
tanpa menggunakan Strategi Pembelajaran Inquiry terhadap kemampuan mendeskripsikan 

sifat cahaya kelas V SDN Mojoagung Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan 
pedekatan kuantitatif dan teknik penelitian True Eksperimental dengan subjek penelitian 
siswa kelas V SDN Mojoagung 1 dan Mojoagung 2 Kabupaten Nganjuk. Alat untuk 
pengumpulan data menggunakan tes tulis (terdiri dari 10 butir soal isian dan 5 butir soal 

eknik Analisis menggunakan uji-t. Hasil penelitian ini adalah: (1) Kemampuan 
sifat cahaya dengan menggunakan strategi pembelajaran 

dinyatakan berpengaruh signifikan, adapun P(Sig (2-tailed)) < 0,05 = 0,000 < 0,05 sehingga 
diterima. (2) Kemampuan mendeskripsikan sifat

menggunakan strategi pembelajaran Inquiry (menggunakan strategi pembelajaran langsung 
) dinyatakan berpengaruh signifikan, adapun P(Sig (2

ditolak dan Ha diterima. (3) Ada perbedaan pengaruh penggunaan 
Inquiry dan strategi pembelajaran langsung 

terhadap kemampuan mendeskripsikan sifat-sifat cahaya pada kelas V SDN Mojoagung 
Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan analisis uji hipotesis,  menunjukkan bahwa 

6; 0,018 < 0,05 sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. 

Kemampuan Mendeskripsikan, Sifat-sifat Cahaya
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INQUIRY TERHADAP 

SIFAT CAHAYA PADA 

KELAS V SDN MOJOAGUNG KABUPATEN NGANJUK TAHUN 

dan Kukuh Andri Aka, M.Pd.2 
 

Penelitian ini dilatarbelakangi dari hasil wawancara dengan guru wali kelas V, bahwa 
nakan metode ceramah saja tanpa menggunakan 

media pembelajaran dan dalam  pembelajaran siswa kurang aktif. Akibatnya suasana kelas 
menjadi membosankan, dan siswa menjasi pasif dalam pembelajaran. Hal tersebut nampak 

endeskrisikan siswa rendah.  Permasalahan 
pengaruh Strategi Pembelajaran Inquiry terhadap 

sifat cahaya kelas V SDN Mojoagung I Kabupaten 
pengaruh tanpa menggunakan Strategi Pembelajaran Inquiry terhadap 

sifat cahaya kelas V SDN Mojoagung II Kabupaten 
Adakah perbedaan pengaruh penggunaan Strategi Pembelajaran Inquiry dan 

emampuan mendeskripsikan 
Penelitian ini menggunakan 

dengan subjek penelitian 
ung 1 dan Mojoagung 2 Kabupaten Nganjuk. Alat untuk 

pengumpulan data menggunakan tes tulis (terdiri dari 10 butir soal isian dan 5 butir soal 
Hasil penelitian ini adalah: (1) Kemampuan 

cahaya dengan menggunakan strategi pembelajaran Inquiry 
< 0,05 = 0,000 < 0,05 sehingga 

diterima. (2) Kemampuan mendeskripsikan sifat-sifat cahaya  tanpa 
(menggunakan strategi pembelajaran langsung 

P(Sig (2-tailed)) < 0,05 = 
diterima. (3) Ada perbedaan pengaruh penggunaan 

dan strategi pembelajaran langsung (Direct Instraction) 
sifat cahaya pada kelas V SDN Mojoagung 

Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan analisis uji hipotesis,  menunjukkan bahwa P(Sig(2-tailed)) 

sifat Cahaya 

mailto:sanjungcicipawestri23@gmail.com


 

Sanjung Cici Pawestri | 14.1.01.10.0188
FKIP - PGSD 
 
 

 
 
I. LATAR BELAKANG

Pendidikan Nasional berakar 

pada kebudayaan bangsa Indonesia 

dan berdasarkan Pancasila serta 

Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945.

Tujuan pendidikan nasional tertera 

dalam Pembukaan Undang

Dasar 1945 alenia ke 4 yaitu 

mencerdaskan kehidupan bangsa, 

sehingga dapat mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman d

kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta 

tanggungjawab.  

Pembelajaran di sekolah 

Dasar masih banyak dijumpai 

pembelajaran yang hanya 

berlangsung satu arah

berpusat pada guru. tidak sedikit 

guru yang setelah menjelaskan 

materi kemudian memberikan lembar 

kerja yang dikerjakan secara 

individu, kemudian peserta didik 

mengerjakan lembar kerja tersebut 

dengan tekun tanpa berbicara 

maupun berdiskusi 

teman sebangkunya, terutama dalam 

materi IPA yang seharusnya peserta 
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LATAR BELAKANG 

Nasional berakar 

pada kebudayaan bangsa Indonesia 

dan berdasarkan Pancasila serta 

Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945. 

Tujuan pendidikan nasional tertera 

dalam Pembukaan Undang-Undang 

Dasar 1945 alenia ke 4 yaitu 

mencerdaskan kehidupan bangsa, 

sehingga dapat mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta 

Pembelajaran di sekolah 

Dasar masih banyak dijumpai 

pembelajaran yang hanya 

berlangsung satu arah saja yang 

berpusat pada guru. tidak sedikit 

guru yang setelah menjelaskan 

materi kemudian memberikan lembar 

kerja yang dikerjakan secara 

individu, kemudian peserta didik 

mengerjakan lembar kerja tersebut 

dengan tekun tanpa berbicara 

maupun berdiskusi dengan teman-

teman sebangkunya, terutama dalam 

materi IPA yang seharusnya peserta 

didik mempraktekkan langsung 

dengan alat yang disediakan oleh 

sekolah atau benda

disekitar lingkungan sekolah 

sehingga peserta didik akan lebih 

memahami tentang ma

diajarkan. Guru seharusnya dapat 

memposisikan dirinya hanya sebagai 

fasilitator dan motivator peserta 

didik sehingga peserta didik dapat 

terlibat penuh dalam proses 

pembelajaran. 

Hasil wawancara yang telah 

dilakukan dengan guru wali kelas, 

bahwa proses pembelajaran masih 

didominasi oleh peran guru sehingga 

pembelajaran di SDN Mojoagung 

Kabupaten Nganjuk belum 

maksimal, 40% nilai mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) masih 

di bawah KKM (75) terlebih pada 

materi sifat-sifat cahaya, dalam 

pembelajaran guru hanya 

menggunakan metode ceramah saja. 

Pembelajaran yang selalu diterapkan 

guru selama 

materi apa yang ada pada buku guru 

atau buku lembar kerja siswa (LKS) 

dan menyampaikan lembar demi 

lembar kepada peserta didik dan 

peserta didik hanya menerima 

berdasarkan materi yang telah 
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didik mempraktekkan langsung 

dengan alat yang disediakan oleh 

sekolah atau benda-benda yang ada 

disekitar lingkungan sekolah 

sehingga peserta didik akan lebih 

memahami tentang materi yang 

diajarkan. Guru seharusnya dapat 

memposisikan dirinya hanya sebagai 

fasilitator dan motivator peserta 

didik sehingga peserta didik dapat 

terlibat penuh dalam proses 

 

Hasil wawancara yang telah 

dilakukan dengan guru wali kelas, 

bahwa proses pembelajaran masih 

didominasi oleh peran guru sehingga 

pembelajaran di SDN Mojoagung 

Kabupaten Nganjuk belum 

maksimal, 40% nilai mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) masih 

awah KKM (75) terlebih pada 

sifat cahaya, dalam 

pembelajaran guru hanya 

menggunakan metode ceramah saja. 

Pembelajaran yang selalu diterapkan 

guru selama adalah memberikan 

materi apa yang ada pada buku guru 

atau buku lembar kerja siswa (LKS) 

n menyampaikan lembar demi 

lembar kepada peserta didik dan 

peserta didik hanya menerima 

berdasarkan materi yang telah 
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diberikan oleh guru. pembelajaran 

tersebut mengakibatkan keterlibatan 

dengan peserta didik sangat kurang, 

guru belum mampu menjadi 

fasilitator dan motivator peserta 

didik, sehingga guru tidak 

mangetahui apakah materi yang telah 

dibahas dapat dipahami peserta didik 

atau tidak.  

Masih rendahnya hasil belajar 

peserta didik perlu diberikan solusi 

demi perbaikan hasil belajar peserta 

didik khususnya dalam pembelajaran 

IPA. Berdasarkan permasalahan 

tersebut perlu diperbaiki untuk 

memperbaiki pemahaman, perhatian, 

prestasi dan motivasi peserta didik. 

Salah satu strategi pembelajaran 

yang relevan dengan permasalahan 

tersebut yaitu dengan menerapkan 

strategi pembelajaran 

pembelajaran.  

Staregi pembelajaran 

merupakan “rangkaian kegiatan 

pembelajaran yang menekankan pada 

proses berpikir kritis dan analitis 

untuk mencari dan menemukan 

sendidi jawaban dari suatu masalah 

yang dipertanyakan.” (Majid, 2014: 

173). Dengan strategi pembelajaran 

Inquiry siswa mampu memecahkan 

masalah dengan mempraktekkan atau 

menguji coba dengan sarana 
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diberikan oleh guru. pembelajaran 

tersebut mengakibatkan keterlibatan 

dengan peserta didik sangat kurang, 

guru belum mampu menjadi 

ator dan motivator peserta 

didik, sehingga guru tidak 

mangetahui apakah materi yang telah 

dibahas dapat dipahami peserta didik 

Masih rendahnya hasil belajar 

peserta didik perlu diberikan solusi 

demi perbaikan hasil belajar peserta 

nya dalam pembelajaran 

IPA. Berdasarkan permasalahan 

tersebut perlu diperbaiki untuk 

memperbaiki pemahaman, perhatian, 

prestasi dan motivasi peserta didik. 

Salah satu strategi pembelajaran 

yang relevan dengan permasalahan 

tersebut yaitu dengan menerapkan 

trategi pembelajaran Inquiry pada 

Staregi pembelajaran Inquiry 

merupakan “rangkaian kegiatan 

pembelajaran yang menekankan pada 

proses berpikir kritis dan analitis 

untuk mencari dan menemukan 

sendidi jawaban dari suatu masalah 

kan.” (Majid, 2014: 

173). Dengan strategi pembelajaran 

siswa mampu memecahkan 

masalah dengan mempraktekkan atau 

menguji coba dengan sarana 

prasarana yang disediakan oleh 

sekolah maupun benda

ada di sekitar lingkungan sekolah 

dan rumah. 

Menurut Sanjaya (2007: 201) 

strategi pembelajaran 

memiliki enam langkah 

pelaksanaannya, diantaranya 

“orientasi, merumuskan masalah, 

merumuskan hipotesis, 

mengumpulkan data, menguji 

hipotesis, dan merumuskan 

kesimpulan.” 

Berdasarkan fakta ini, 

peneliti akan melakukan sebuah 

penelitian tentang “Pengaruh Staregi 

Pembelajaran 

Kemampuan Mendeskripsikan Sifat

sifat Cahaya 

Mojoagung Kabupaten Nganjuk

Tahun Pelajaran 2017/2018

 

II. METODE 

Pada penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif, 

karena dalam menggunakan metode 

kuantitatif data yang diperoleh 

berupa angka sebagai petunjuk yang 

menggambarkan siswa dalam 

menyerap materi yang diajarkan. Hal 

tersebut diperkuat dengan pendapat 

Sugiyono (2015: 14), bahwa. 

metode penelitian kuantitatif 
dapat diartikan sebagai 

Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 4|| 

prasarana yang disediakan oleh 

sekolah maupun benda-benda yang 

kitar lingkungan sekolah 

enurut Sanjaya (2007: 201) 

strategi pembelajaran Inquiry 

memiliki enam langkah dalam 

pelaksanaannya, diantaranya 

“orientasi, merumuskan masalah, 

merumuskan hipotesis, 

mengumpulkan data, menguji 

hipotesis, dan merumuskan 

Berdasarkan fakta ini, maka 

peneliti akan melakukan sebuah 

penelitian tentang “Pengaruh Staregi 

Pembelajaran Inquiry terhadap 

Kemampuan Mendeskripsikan Sifat-

sifat Cahaya pada Kelas V SDN 

Mojoagung Kabupaten Nganjuk 

Tahun Pelajaran 2017/2018.” 

Pada penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif, 

karena dalam menggunakan metode 

kuantitatif data yang diperoleh 

berupa angka sebagai petunjuk yang 

menggambarkan siswa dalam 

menyerap materi yang diajarkan. Hal 

tersebut diperkuat dengan pendapat 

yono (2015: 14), bahwa.  

metode penelitian kuantitatif 
dapat diartikan sebagai 
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metode penelitian yang 
berlandskan pada filsafat 
positivisme, digunakan untuk 
meneliti pada populasi atau 
sampel tertentu, teknik 
pengambilan sampel pada 
umumnya dilakukan secar
random, pengumpulan data 
menggunakan instrumen 
penelitian, analisis  data 
bersifat kuantitatif atau 
statistik dengan tujuan untuk 
menguji hipotesis yang telah 
ditetapkan.  
 

Jenis penelitian ini 

merupakan penelitian eksperimen. 

Desain yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu 

Eksperimental Design, 

Sugiyono (2015: 112), dikatakan 

bahwa “true eksperimental 

(eksperimen yang betul

karena dalam desain ini, pene

dapat mengontrol semua variabel 

luar yang mempengaruhi jalannya 

eksperimen.” 

Penelitian ini menggunkaan 

pretest-posttest group design

“Dalam desain ini terdapat dua 

kelompok yang dipilih secara 

random, kemudian diberi 

untuk mengetahui keadaan

adakah perbedaan antar kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol.” 

(Sugiyono, 2015: 113).

Desain penelitian ini dapat 

dilihat di bawah ini. 

Universitas Nusantara PGRI Kediri
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metode penelitian yang 
berlandskan pada filsafat 
positivisme, digunakan untuk 

pada populasi atau 
sampel tertentu, teknik 
pengambilan sampel pada 
umumnya dilakukan secara 
random, pengumpulan data 
menggunakan instrumen 
penelitian, analisis  data 
bersifat kuantitatif atau 
statistik dengan tujuan untuk 
menguji hipotesis yang telah 

Jenis penelitian ini 

merupakan penelitian eksperimen. 

Desain yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu True 

Eksperimental Design, Menurut 

Sugiyono (2015: 112), dikatakan 

true eksperimental 

(eksperimen yang betul-betul), 

karena dalam desain ini, peneliti 

dapat mengontrol semua variabel 

luar yang mempengaruhi jalannya 

Penelitian ini menggunkaan 

posttest group design. 

“Dalam desain ini terdapat dua 

kelompok yang dipilih secara 

random, kemudian diberi pretest 

untuk mengetahui keadaan awal 

adakah perbedaan antar kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol.” 

(Sugiyono, 2015: 113). 

Desain penelitian ini dapat 

Tabel 1 Desain penelitian 

posttest Control Group Design 

(Adopsi dari Sugiyono, 2015:112)

X1 

X2 

Keterangan: 

X1: Hasil pretest

SDN Mojoagung 1 menggun

staretegi pembelajaran 

X2: Hasil pretest

Mojoagung 2 tanpa menggunakan 

strategi pembelajaran 

Y1: Kelas ekperimen SDN 

Mojoagung 1 menggunak

pembelajaran Inquiry.

Y2: Kelas kontrol SDN Mojoagung 2 

tanpa menggunakan strategi 

pembelajaran Inquiry 

strategi pembelajaran langsung 

(Direct Instracti

Z1: Hasil posttest

SDN Mojoagung 1 menggunakan 

strategi pembelajaran 

Z2: Hasil posttest

Mojoagung 2 tanpa menggunakan 

strategi pembelajaran 

(menggunakan strategi pembelajaran 

langsung (Direct Instraction)

Tujuan peneliti

menguji hipotesis dengan rancangan 

penelitian dimana kelas eksperimen 

diberi perlakuan dengan 
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Tabel 1 Desain penelitian Pretest-

posttest Control Group Design  

(Adopsi dari Sugiyono, 2015:112) 

Y1 
Z1 

Y2 
Z2 

pretest kelas eksperimen 

SDN Mojoagung 1 menggunakan 

staretegi pembelajaran Inquiry. 

pretest kelas kontrol SDN 

Mojoagung 2 tanpa menggunakan 

strategi pembelajaran Inquiry. 

elas ekperimen SDN 

Mojoagung 1 menggunakan strategi 

Inquiry. 

: Kelas kontrol SDN Mojoagung 2 

tanpa menggunakan strategi 

Inquiry (menggunakan 

strategi pembelajaran langsung 

(Direct Instraction)). 

posttest kalas eksperimen 

SDN Mojoagung 1 menggunakan 

strategi pembelajaran Inquiry. 

posttest kelas kontrol SDN 

Mojoagung 2 tanpa menggunakan 

strategi pembelajaran Inquiry 

(menggunakan strategi pembelajaran 

(Direct Instraction)). 

Tujuan penelitian ini untuk 

menguji hipotesis dengan rancangan 

penelitian dimana kelas eksperimen 

diberi perlakuan dengan 
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menggunakan strategi pembelajaran 

Inquiry kemudian membandingkan 

hasilnya dengan kelas kontrol, kelas 

yang tanpa menggunakan staregi 

pembelajaran Inquiry (

staregi pembelajarn langsung 

Instraction)). 

Instrumen penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini 

berupa tes tulis yang terdiri dari 10 

butir soal isian dan 5 butir soal 

uraian. Tes tulis diberikan sebelum 

diberi perlakuan 

sesudah diberi perlakuan

Hasil tes yang diberikan 

sebelum diberi perlakuan dan setelah 

diberi perlakuan akan dianalisis 

menggunakan SPSS 

versi 21.  

Langkah selanjutnya sebelum 

melakukan uji hipotesis, terlebih 

dahulu dilakukan uji prasyarat yaitu 

uji normalitas dan uji homogenitas. 

Selanjutnya setelah uji prasyarat dan 

data berdistribusi normal dan 

homogen dilanjutkan pengujian 

hipotesis dengan menggu

for windows versi 21.

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN

A. HASIL 

Dari hasil penelitian siswa 

kelas V SDN Mojoagung 1 dan 
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menggunakan strategi pembelajaran 

kemudian membandingkan 

hasilnya dengan kelas kontrol, kelas 

yang tanpa menggunakan staregi 

uiry (menggunkan 

staregi pembelajarn langsung (Direct 

Instrumen penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini 

berupa tes tulis yang terdiri dari 10 

butir soal isian dan 5 butir soal 

Tes tulis diberikan sebelum 

diberi perlakuan (pretest) dan 

sesudah diberi perlakuan (posttest.) 

Hasil tes yang diberikan 

sebelum diberi perlakuan dan setelah 

diberi perlakuan akan dianalisis 

menggunakan SPSS for windows 

Langkah selanjutnya sebelum 

melakukan uji hipotesis, terlebih 

dahulu dilakukan uji prasyarat yaitu 

uji normalitas dan uji homogenitas. 

Selanjutnya setelah uji prasyarat dan 

data berdistribusi normal dan 

homogen dilanjutkan pengujian 

hipotesis dengan menggunakan SPSS 

versi 21. 

HASIL DAN KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian siswa 

kelas V SDN Mojoagung 1 dan 

Mojoagung 2 berjumlah 43 siswa 

yang terdiri dari 22 siswa kelas 

eksperimen yang diberi perlakuan 

dengan menggunakan strategi 

pembelajaran I

kelas kontrol yang diberi perlakuan 

tanpa menggunakan strategi 

pembelajaran Inquiry 

strategi pembelajaran langsung

(Direct Instraction)

Nilai rata

untuk kelas ekperimen 

menggunakan strategi pembelajaran 

Inquiry  diperoleh

sedangkan nilai rata

posttest  kelas kontrol tanpa 

menggunakan strategi pembelajaran 

Inquiry diperoleh adalah 73,33. Hal 

ini menunjukkan bahwa nilai rata

rata (mean) dengan meng

strategi pembelajaran 

tinggi dibandingkan dengan nilai 

rata-rata (mean) 

strategi pembelajaran

Setelah hasil tes diketahui 

selanjutnya uji hipotesis 1 dan 

hipotesis 2 menggunkana 

sample t-test 

windows versi 21. 

Berdasarkan uji 

sample t-test untuk uji hipotesis 1 

diperoleh P(Sig (2 tailed))

yaitu 0,000 < 0,05 sehingga H
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Mojoagung 2 berjumlah 43 siswa 

yang terdiri dari 22 siswa kelas 

eksperimen yang diberi perlakuan 

dengan menggunakan strategi 

Inquiry  dan 21 siswa 

kelas kontrol yang diberi perlakuan 

tanpa menggunakan strategi 

Inquiry (menggunakan 

strategi pembelajaran langsung 

(Direct Instraction)).  

Nilai rata-rata (mean) posttest 

untuk kelas ekperimen yang 

menggunakan strategi pembelajaran 

diperoleh adalah 82,00 

sedangkan nilai rata-rata (mean) 

kelas kontrol tanpa 

menggunakan strategi pembelajaran 

diperoleh adalah 73,33. Hal 

ini menunjukkan bahwa nilai rata-

dengan menggunakan 

strategi pembelajaran Inquiry lebih 

tinggi dibandingkan dengan nilai 

(mean) tanpa menggunakan 

strategi pembelajaran Inquiry. 

Setelah hasil tes diketahui 

selanjutnya uji hipotesis 1 dan 

hipotesis 2 menggunkana paired 

 dengan SPSS for 

versi 21.  

Berdasarkan uji paired 

untuk uji hipotesis 1 

P(Sig (2 tailed)) < 0,05 

yaitu 0,000 < 0,05 sehingga Ha 



 

Sanjung Cici Pawestri | 14.1.01.10.0188
FKIP - PGSD 
 
 

diterima, yang berarti strategi 

pembelajaran Inquiry 

terhadap kemampuan 

mendeskripsikan sisw

Berdasarkan uji paired sample t

untuk uji hipotesis 2 diperoleh 

(2-tailed)) < 0,05 yaitu 0,000 < 0,05 

sehingga Ha diterima, yang berarti 

tanpa menggunakan strategi 

pembelajaran Inquiry

terhadap kemampuan 

mendeskripsikan. 

Untuk mengetahui ada 

perbedaan kemampuan 

mendeskripsikan siswa dengan 

menggunakan strategi pembelajaran 

Inquiry dan tanpa menggunakan 

strategi pembelajaran 

dengan menggunakan uji 

independent sample t

uji hipotesis terlebih dahul

prasyarat yaitu uji normalitas dan uji 

homogenitas. 

Berdasarkan 

pada kelas eksperimen nilai 

signifikan yang dihasilkan yaitu 

0,512; 0,627 dan pada kelas kontrol 

nilai signifikan yang dihasilkan yaitu 

0,274; 580 karena yang dipreoleh 

lebih dari 0,05 (5%) maka dapat 

diasumsikan bahwa semua data 

berasal dari kelompok yang sama. 
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diterima, yang berarti strategi 

Inquiry berpengaruh 

terhadap kemampuan 

mendeskripsikan siswa. 

paired sample t-test 

untuk uji hipotesis 2 diperoleh  P(Sig 

< 0,05 yaitu 0,000 < 0,05 

diterima, yang berarti 

tanpa menggunakan strategi 

Inquiry berpengaruh 

terhadap kemampuan 

Untuk mengetahui ada 

perbedaan kemampuan 

mendeskripsikan siswa dengan 

menggunakan strategi pembelajaran 

dan tanpa menggunakan 

strategi pembelajaran Inquiry, yaitu 

dengan menggunakan uji 

independent sample t-test sebelum 

uji hipotesis terlebih dahulu uji 

prasyarat yaitu uji normalitas dan uji 

Berdasarkan uji normalitas 

pada kelas eksperimen nilai 

signifikan yang dihasilkan yaitu 

0,512; 0,627 dan pada kelas kontrol 

nilai signifikan yang dihasilkan yaitu 

0,274; 580 karena yang dipreoleh 

bih dari 0,05 (5%) maka dapat 

diasumsikan bahwa semua data 

berasal dari kelompok yang sama.  

Setelah uji prasyarat 

menunjukkan normal dan homogen 

kemudian uji independent sample t

test dapat dilakukan.

Berdasarkan hasil analisis uji 

independent sample t

menunjukkan bahwa 

tailed)) < 0,05 = 0,016; 0,018 

sehingga H0 ditolak dan H

Berdasarkan uji hipotesis 3 

menggunakan uji 

sample t-test, menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan kemampuan 

mendeskripsikan dengan 

menggunakan strategi pembelajaran 

Inquiry dan tanpa menggunakan 

strategi pembelajaran 

(menggunakan strategi pembelajaran 

langsung (Direct Instraction)

siswa kelas V S

Kabupaten Nganjuk Tahun Pelajaran 

2017/2018. 

B. SIMPULAN

1. Berdasarkan 

hipotesis 1 

disimpulkan bahwa ada

pengaruh 

pembelajaran 

terhadap kemampuan 

mendeskripsikan sifat

cahaya 

Mojoagung 1 Tahun 

Pelajaran 2017/2018.
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Setelah uji prasyarat 

menunjukkan normal dan homogen 

independent sample t-

dapat dilakukan. 

Berdasarkan hasil analisis uji 

independent sample t-test 

menunjukkan bahwa P(Sig (2-

< 0,05 = 0,016; 0,018 < 0,05 

ditolak dan Ha diterima.  

Berdasarkan uji hipotesis 3 

menggunakan uji independent 

, menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan kemampuan 

mendeskripsikan dengan 

menggunakan strategi pembelajaran 

dan tanpa menggunakan 

strategi pembelajaran Inquiry 

(menggunakan strategi pembelajaran 

(Direct Instraction)) pada 

siswa kelas V SDN Mojoagung 

Kabupaten Nganjuk Tahun Pelajaran 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis uji 

hipotesis 1 maka dapat 

disimpulkan bahwa ada 

pengaruh penggunaan strategi 

pembelajaran Inquiry 

terhadap kemampuan 

mendeskripsikan sifat-sifat 

 pada kelas V SDN 

Mojoagung 1 Tahun 

Pelajaran 2017/2018. 
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2. Berdasarkan hasil analisis uji 

hipotesis 2 

disimpulkan bahwa ada 

pengaruh tanpa penggunaan 

strategi pembelajaran 

(menggunakan strategi 

pembelajaran langsung 

(Direct Instraction)

kemampuan mendeskripsikan 

sifat-sifat cahaya pada kelas 

V SDN Mojoagung 

Kabupaten Nganjuk Tahun 

Pelajaran 2017/2018

3. Berdasarkan analisis uji 

hipotesis 3 dapat disimpulkan 

terdapat perbedaan 

penggunaan strategi 

pembelajaran 

tanpa menggunakan strategi 

pembelajaran 

terhadap kemampuan 

mendeskripsikan sifat

cahaya pada 

Mojoagung Kabupaten 

Nganjuk Tahun Pelajaran 

2017/2018. 

 

IV. PENUTUP 

A. SIMPULAN 

1. Ada pengaruh staregi 

pembelajaran Inquiry

kemampuan mendeskripsikan 

siffat-sifat cahaya 
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Berdasarkan hasil analisis uji 

hipotesis 2 maka dapat 

disimpulkan bahwa ada 

pengaruh tanpa penggunaan 

strategi pembelajaran Inquiry 

(menggunakan strategi 

pembelajaran langsung 

(Direct Instraction)) tehadap 

mendeskripsikan 

sifat cahaya pada kelas 

SDN Mojoagung 

Kabupaten Nganjuk Tahun 

Pelajaran 2017/2018 

Berdasarkan analisis uji 

hipotesis 3 dapat disimpulkan 

terdapat perbedaan 

penggunaan strategi 

pembelajaran Inquirt dan 

tanpa menggunakan strategi 

pembelajaran Inquiry 

terhadap kemampuan 

mendeskripsikan sifat-sifat 

pada kelas V SDN 

Mojoagung Kabupaten 

Nganjuk Tahun Pelajaran 

Ada pengaruh staregi 

Inquiry terhadap 

kemampuan mendeskripsikan 

sifat cahaya pada kelas V 

SDN Mojoagung 1 Kabupaten 

Nganjuk 

2017/2018. 

2. Ada pengaruh tanpa 

menggunakan strategi 

pembelajaran 

kemampuan mendeskripsikan 

sifat-sifat cahaya 

SDN Mojoagung 2 Kabupaten 

Nganjuk 

2017/2018. 

3. Ada perbedaan pengaruh 

penggunaan strategi pembelajaran 

Inquir dan tanpa menggukanan 

strategi pembelajaran 

terhadap kemampuan 

mendeskripsikan sifat

pada kelas V SDN 

Kabupaten Nganjuk

Pelajaran 2017/2018

B. SARAN 

1. Agar siswa dapat mencapai hasil 

belajar yang maksimal guru 

seharusnya terlebih dahulu 

mencari dan me

macam-macam strategi 

pembelajaran yang dapat 

dijadikan referensi untuk 

diterapkan di dalam pembelajaran 

yang membuat siswa cenderung 

aktif dan tertarik dalam mengikuti 

pembelajaran. Sehingga dengan 

demikian guru dapat menentukan 

Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 8|| 

SDN Mojoagung 1 Kabupaten 

 Tahun Pelajaran 

 

Ada pengaruh tanpa 

menggunakan strategi 

pembelajaran Inquiry terhadap 

kemampuan mendeskripsikan 

sifat cahaya pada kelas V 

SDN Mojoagung 2 Kabupaten 

 Tahun Pelajaran 

 

Ada perbedaan pengaruh 

penggunaan strategi pembelajaran 

dan tanpa menggukanan 

strategi pembelajaran Inquiry 

terhadap kemampuan 

mendeskripsikan sifat-sifat cahaya 

kelas V SDN Mojoagung 

Kabupaten Nganjuk Tahun 

Pelajaran 2017/2018. 

Agar siswa dapat mencapai hasil 

belajar yang maksimal guru 

seharusnya terlebih dahulu 

mencari dan membaca mengenai 

macam strategi 

pembelajaran yang dapat 

dijadikan referensi untuk 

n di dalam pembelajaran 

yang membuat siswa cenderung 

aktif dan tertarik dalam mengikuti 

pembelajaran. Sehingga dengan 

demikian guru dapat menentukan 
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strateggi pembelajaran yang 

sesuai dengan materi yang akan 

diajarkan dan yujuan 

pembelajaran akan tercapai.

2. Diharapkan dalam menggunakan 

strategi pembelajaran 

peneliti sebaiknya mengantisipasi 

kekurangan dari penggunaan 

strategi pembelajaran tersebut. 

Untuk penerapan strategi 

menggunakan media yang akan 

dijadikan untuk melakukan 

percobaan sehingga guru maupun 

sekolah harus menyediakan 

peralatan atau sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan untuk 

melakukan percobaan. Dengan 

demikian, harapan dapat 

meningkatkan hasil belajar 

paneliti dan dapat memperbaiki 

kekurangan-kekurangan yang 

terdapat dalam pene
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strateggi pembelajaran yang 

sesuai dengan materi yang akan 

diajarkan dan yujuan 

pembelajaran akan tercapai. 

Diharapkan dalam menggunakan 

strategi pembelajaran Inquiry, 

peneliti sebaiknya mengantisipasi 

kekurangan dari penggunaan 

strategi pembelajaran tersebut. 

Untuk penerapan strategi Inquiry 

menggunakan media yang akan 

dijadikan untuk melakukan 

gga guru maupun 

sekolah harus menyediakan 

peralatan atau sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan untuk 

melakukan percobaan. Dengan 

demikian, harapan dapat 

meningkatkan hasil belajar 

paneliti dan dapat memperbaiki 

kekurangan yang 

terdapat dalam penelitian ini.  
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