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ABSTRAK
Penilitian ini dilatarbelakangi dari hasil observasi peneliti di SDN Margopatut 1 Sawahan Kabupaten
Nganjuk yang menunjukkan bahwa kemampuan menyimpulkan hasil penyelidikan tentang perubahan
sifat benda baik sementara maupun tetap tergolong rendah.Hal tersebut terbukti, hanya 18 siswa dalam
kelas yang mencapai nilai KKM (75). Hal tersebut disebabkan antara lain saat guru menyampaikan
materi pembelajaran hanya menggunakan metode ceramah dan tanpa menggunakan media
pembelajaran, sehingga menyebabkan pembelajaran menjadi membosankan, dan kurang menarik.
Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat digunakan strategi inkuiri didukung media gambar terhadap
kemampuan menyimpulkan hasil penyelidikan tentang perubahan sifat benda baik sementara maupun
tetap. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana kemampuan menyimpulkan hasil
penyelidikan tentang perubahan sifat benda baik sementara maupun tetap dengan strategi inkuiri dan
media gambar pada siswa kelas V SDN Margopatut 1 Sawahan Kabupaten Nganjuk?, (2) Bagaimana
kemampuan menyimpulkan hasil penyelidikan tentang perubahan sifat benda baik sementara maupun
tetap dengan strategi inkuiri pada siswa kelas V SDN Margopatut 1 Sawahan Kabupaten Nganjuk?,
(3) Bagaimanakah pengaruh strategi inuiri didukung media gambar terhadap kemampuan
menyimpulkan hasil penyelidikan tentang perubahan sifat benda baik sementara maupun tetap pada
siswa kelas V SDN Margopatut 1 Sawahan Kabupaten Nganjuk?Penelitian ini menggunakan teknik
Pretest-Posttest Design. Subjek penelitiannya adalah siswa kelas V SDN Margopatut 1 Sawahan yang
diterapkan pada kelas Va sebagai kelompok kontrol yang berjumlah 20 siswa dan kelas Vb sebagai
kelompok eksperimen yang berjumlah 20 siswa. Teknik pengumpulan data berupa tes dan bentuk
instrumennya berupa pilihan ganda berjumlah 20 butir. Teknik analisi data yang digunakan adalah
statistika inferensial menggunakan uji-t.Simpulan hasil penelitian ini dapat dibuktikan dari hasil
analisis data yang menunjukkan diperoleh thitung x ≥ ttabel yaitu 6,63 ≥ 1,68 dan thitung y ≥ ttabel
yaitu 6,44 ≥1,68. pada taraf signifikasi 0,05 dengan db sebesar 38, artinya ada pengaruh signifikan
strategi inkuiri didukung media gambar terhadap kemampuan menyimpulkan hasil penyelidikan
tentang perubahan sifat benda baik sementara maupun tetap siswa kelas V SDN Margopatut 1
Sawahan Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan simpulan hasil penelitian ini, guru dapat memanfaatkan
strategi inkuiri didukung media gambar untuk memudahkan penyampaian materi perubahan sifat
benda.

KATA KUNCI :Strategi Inkuiri, Media Gambar.
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I.

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Permasalahan

Sesuai dengan latar belakang
ini

masalah diatas, maka penelitian ini

diteliti

bertujuan:

dengan latar belakang dari hasil

1. untuk

observasi di SDN Margopatut 1

bahwa

kemampuan

menyimpulkan

hasil

penyelidikan

tentang perubahan sifat benda,
baik

SDN

terbukti, hanya 18 siswa dalam kelas

Sawahan

mengetahui

kemampuan

tentang perubahan sifat benda baik

pembelajaran hanya menggunakan

sementara maupun tetap, dengan

tanpa

strategi inkuiri pada siswa kelas

menggunakan media pembelajaran,

Va SDN Margopatut I Sawahan

sehingga menyebabkan pembelajaran

Kabupaten Nganjuk; dan

menjadi membosankan, dan kurang

3. untuk

menarik. Berdasarkan permasalahan

mengetahui

pengaruh

strategi inkuiri didukung media

tersebut, dapat digunakan strategi
media

I

menyimpulkan hasil penyelidikan

lain saat guru menyampaikan materi

didukung

Margopatut

2. untuk

Hal tersebut disebabkan antara

inkuiri

tetap

Kabupaten Nganjuk;

yang mencapai nilai KKM yaitu (75).

dan

maupun

media gambar pada siswa kelas Vb

sementara maupun tetap. Hal tersebut

ceramah

sementara

dengan strategi inkuiri didukung

tetang perubahan sifat benda, baik

metode

kemampuan

menyimpulkan hasil penyelidikan

Sawahan Kabupaten Nganjuk yang
menunjukkan

mengetahui

gambar

gambar

terhadap

kemampuan

menyimpulkan hasil penyelidikan

terhadap kemampuan menyimpulkan

tentang perubahan sifat benda baik

hasil penyelidikan tentang perubahan

sementara maupun tetap, pada

sifat benda baik sementara maupun

siswa kelas V SDN Margopatut I

tetap.
Atas
dipilih

dasar

uraian

judul“Pengaruh

Sawahan Kabupaten Nganjuk.

tersebut
Strategi

Inkuiri Didukung Media Gambar
terhadap Kemampuan Menyimpulkan

II.

METODE PENELITIAN
A. Identifikasi Variabel Penelitian
Menurut Suharsimi Arikunto

Hasil Penyelidikan tentang Perubahan
Sifat Benda baik sementara maupun
tetap pada

Siswa Kelas

Margopatut I

V

SDN

Sawahan Kabupaten

Nganjuk”
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Penelitian, atau apa yang menjadi titik
perhatian
kutipan

suatu
di
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Dari
adalah

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

Simki-Pedagogia Vol. 02 No. 02 Tahun 2018 ISSN : 2599-073X

Artikel Skripsi
Universitas Nusantara PGRI Kediri

sesuatu pokok yang harus paling

(dependen) itu bukan semata-mata

diperhatikan dalam sebuah penelitian.

dipengaruhi variabel bebas.

Dalam

judul

penelitian

“Pengaruh Strategi Inkuiri Didukung
Media

Gambar

Penelitian

ini

menggunakan

pendekatan

kuantitatif.

Kemampuan Menyimpulkan Hasil

Suharsimi

Arikunto

Penyelidikan

Perubahan

“Penelitian kuantitatif adalah sesuai

Sifat Benda Baik Sementara Maupun

dengan namanya, banyak dituntut

Tetap

SDN

menggunakan

angka,

Margopatut 1 Sawahan Kabupaten

pengumpulan

data,

Nganjuk”, terdapat 3 variabel yang

terhadap

akan diteliti yaitu variabel bebas yaitu

penampilan

Strategi inkuiri dan media gambar

hasilnya”.Pendekatan kuantitatif yang

sedangkan untuk variabel terikat yaitu

digunakan

kemamouan

hasil

variabel penelitian ini cenderung

penyelidikan tentang perubahan sifat

bersifat angka yaitu nilai kemampuan

benda baik sementara maupun tetap.

menyimpulkan

Siswa

Terhadap

C. PendekatanPenelitian

Tentang

Kelas

V

menyimpulkan

penelitian

yang

digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian

(2013:27)

mulai

dari

penafsiran

tersebut,

serta
dari

karena

data-data

hasil

dari

penyelidikan

tentang perubahan sifat benda baik

B. Teknik Penelitian
Teknik

data

Menurut

eksperimen.

sementara maupun tetap.
D. Subjek Penelitian

Penelitian

Subjek penelitian ini adalah

Eksperimen yang digunakan adalah

siswa kelas V SDN Margopatut 1

model

Sawahan Kabupaten Nganjuk yang

Pre-Experimental

Design.

Menurut Sugiyono (2016:109) “Ciri

berjumlah 40 siswa.

utama dari Pre-Experimental adalah

Dengan jumlah siswa pada

hasil eksperimen yang merupakan

kelas eksperim 20 siswa dan kelas

variabel dependen itu bukan semata-

kontrol 20 siswa.

mata

dipengaruhi

oleh

variabel

E. Teknik Pengumpulan Data dan

independen. Hal ini dapat terjadi,

Instrumen Penelitian

karena masih terdapat variabel luar

1. Pengembangan Instrumen

yang

mempengaruhi

variabel

dependen.Jadi hasil eksperimen yang
merupakan

variabel

terikat
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penelitian adalah berupa tes yang

penyelidikan tentang perubahan

bersifat

sifat

mengukur,

karena

berisi

benda

baik

sementara

tentang pertanyaan dan pernyataan

maupun tetap dan untuk kelas

yang alternatif jawabannya memiliki

kontrol tanpa didukung media

standart jawaban tertentu, benar salah

gambar

maupun skala jawaban”.Dari kutipan
di atas Instrumen penelitian adalah
untuk

mengukur

secara

spesifik

e. Memberikan instrumen penelitian
berupa soal post test, dan
f. Mengumpulkan kedua data untuk

semua fenomena alam yang disebut

diketahui

variabel penelitian.

atau tidak dari hasil belajar siswa,

Instrumen

penelitian

yang

adanya

sesudah diberi perlakuan.

digunakan dalam penelitian ini yaitu

F. Teknik Analisis Data

tes.Tes digunakan untuk mengetahui

1. Jenis Analisis

kemampuan

menyimpulkan

peningkatan

hasil

Dalam

penelitian

ini

penyelidikan tentang perubahan sifat

menggunakan teknik analisis data

benda baik sementara maupun tetap

statistik

siswa kelas V SDN Margopatut 1

digunakan untuk menganalisis data-

Sawahan Kabupaten Nganjuk.

data

2. Langkah-langkah Pengumpulan

penelitian

yang

Teknik

diperoleh
dengan

pada

cara

ini

saat

sebagai

berikut.

Data
Adapun

lengkah-langkah

pengumpulan data sebagai berikut.
a. Mempersiapkan

instrumen

penelitian yang akan digunakan
dalam penelitian

a. Menentukan frekuensi variabel x
dan y.
b. Menentukan kuadrat variabel fx
dan fy
c. Mencari mean (M) dari variabel x

b. Melakukan validasi instrument

dan y.

penelitian
c. Memberikan instrument berupa

d. Melakukan kegiatan pembelajaran
menggunakan

Mx =

∑

Mx = nilai rata – rata dengan

soal pre-test

dengan

deskriptif.

strategi

inkuiri didukung media gambar

menggunakan

strategi

inkuiri

didukung media gambar.
My =

∑

pada materi menyimpulkan hasil
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My = nilai rata – rata dengan

ditentukan yaitu 75. Hal tersebut terjadi

menggunakan strategi inkuiri

dikarenakan penggunaan strategi dan

d. Mencari standart deviasi x dan y

media

SDx = √∑

(

∑

SDy = √∑

(

∑

mengaktifkan

dan

)

siswa.Dalam

pembelajaran

menyenangkan
Ilmu

Pengetahuan Alam (IPA) khususnya
materi

menyimpulkan

hasil

penyelidikan tentang perubahan sifat
√

benda baik sementara maupun tetap,

SDmy =

siswa merasa tertarik untuk melihat

√
f. Mencari
standart
perbedaan mean

kesalahan

suatu obyek yang dipelajari secara
nyata.Media

SDbm = √
g. Mencari nilai t

gambar

ini

mampu

membuat siswa lebih berkonsentrasi
untuk

t=

dapat

)

e. Mencari
kuadrat
standart
kesalahan mean dari variabel x
dan y
SDmx =

pembelajaran

–

memahami

materi.Sedangkan

sebuah

strategi

inkuiri

membuat siswa menjadi aktif dan
III.

HASIL DAN PEMBAHASAN

untuk

Setelah memperoleh gambaran hasil
analisis

diperoleh

hasil

penelitiannya

mengembangkan

sikap

dan

ketrampilan siswa dalam memecahkan
masalah ilmiah.
2. Berdasarkan hasil analisis data kelas

sebagai berikut.
1. Berdasarkan hasil analisis data kelas

Va

SDN Margopatut

1 Sawahan

Vb SDN Margopatut 1 Sawahan

Kabupaten Nganjuk dinyatakan kurang

Kabupaten

mampu

Nganjuk

dianyatakan

menyimpulkan

hasil

hasil

penyelidikan tentang perubahan sifat

penyelidikan tentang perubahan sifat

benda baik sementara maupun tetap

benda baik sementara maupun tetap

dengan strategi inkuiri, karena dari 20

dengan menggunakan strategi inkuiri

siswa diperoleh nilai rata-rata 70,5

didukung media gambar, karena dari

dengan nilai maksimum 80 dan nilai

20 siswa diperoleh nilai rata-rata post-

minimum

test 84,25 dengan nilai maksimum 100

mencapai nilai Kriteria Ketuntasan

dan nilai minimum 70, sehingga telah

Minimal

mencapai nilai Kriteria Ketuntasan

ditentukan yaitu 75. Hal tersebut

Minimal

dikarenakan pembelajaran dilakukan

mampu

menyimpulkan

(KKM)

yang

sudah

Kris Ardian Kusuma Wardani | 13.1.01.10.0179
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tanpa

penggunaan

media

pengaruh positif terhadap kemampuan

pembelajaran.Seharusnya pembelajaran

menyimpulkan

materi

hasil

tentang perubahan sifat benda baik

penyelidikan tentang perubahan sifat

sementara maupun tetap. Hal ini dapat

benda baik sementara maupun tetap

dibuktikan berdasarkan perolehan data

menggunakan

media

dari kelas Vb dan Kelas Va SDN

pembelajaran.Dalam pembelajaran IPA

Margopatut 1 Sawahan Kabupaten

materi

hasil

Nganjuk, diketahui bahwa siswa kelas

penyelidikan tentang perubahan sifat

Vb mendapat nilai yang lebih baik dari

benda baik sementara maupun tetap

pada siswa kelas Va SDN Margopatut

siswa diminta untuk mendengarkan

1 Sawahan Kabupaten Nganjuk. Selain

penjelasan materi dari guru, dalam

itu, hasil analisis data menunjukkan

menyampaikan materi pembelajaran

adanya pengaruh yang signifikan pada

guru masih menggunakan metode lama

taraf signifikasi 0,05, diperoleh thitung x

yaitu dengan lisan secara langsung

≥ ttabel yaitu 6,63 ≥ 1,68 dan thitung y ≥

tanpa adanya dukungan media.Dengan

ttabel yaitu 6,44 ≥1,68. Hal tersebut

demikian, siswa mengalami kesulitan

terjadi

dalam memahami materi pembelajaran,

strategi inkuiri yang mampu menggali

siswa cenderung kurang aktif, dan

pengetahuan

sebagian besar siswa merasa kurang

dalam memperoleh materi melalui

tertarik

kegiatan

menyimpulkan

strategi

dan

menyimpulkan

untuk

mengikuti

kegiatan

pembelajaran.
3. Berdasarkan
keputusan

dikarenakan

dan

penyelidikan

penggunaan

kerjasama

siswa

pembelajaran.Selain

itu,

media gambar mampu meningkatkan
uji

menjelaskan

hasil

hipotesis

tentang
“Ada

yang

konsentrasi siswa untuk gambaran dari

diterimanya

materi yang sedang dipelajari.Media

pengaruh

yang

gambar

yang

digunakan

membuat

signifikan strategi inkuiri didukung

siswa lebih mudah memahami materi

media gambar terhadap kemampuan

dengan jelas sehingga membuat siswa

menyimpulkan

menjadi

hasil

penyelidikan

tentang perubahan sifat benda baik

lebih

tertarik

untuk

mempelajari materi yang diajarkan.

sementara maupun tetap pada siswa
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