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ABSTRAK

Noviyanto, Aditya, 2013. “Aktifitas Siswa Dalam Penerapan Metode
Pembelajaran Inkuiri Pada Mata Pelajaran IPS SMP N 1 Magelang Tahun Ajaran
2012/2013”. Jurusan Geografi, Fakultas, Ilmu Sosial, UNNES.
Kata Kunci: Aktivitas Siswa, Metode Inkuiri

Pada hasil observasi pertama dan observasi saat bertugas sebagai guru
Pratik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP Negeri 1 Magelang, bahwa
pengajaran IPS di SMP Negeri 1 Magelang sudah menggunakan metode inkuiri
selama dua tahun yaitu sejak  tahun 2010 sampai sekarang. Hasil pembelajaran
SMP N 1 Magelang khususnya pelajaran IPS kelas VIII memiliki rata-rata nilai
semesteran tahun ajaran 2012/2013 sebesar 8,41 saat menggunakan metode
inkuiri dan yang menggunakan metode CTL sebesar 7,87. Berdasarkan hal
tersebut muncul permasalahan sejauh mana aktivitas siswa dalam penerapan
metode pembelajaran inkuiri di SMP N 1 Magelang.

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMP N 1 Magelang dengan
jumlah 287 siswa. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan tehnik random
sampling, sejumlah 30 siswa diambil sebagai sampel. Variabel penelitian adalah
orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data,
menguji hipotesis, merumuskan kesimpulan. Tehnik pengumpulan data dalam
penelitian ini adalah dengan observasi dan dokumentasi. Tehnik analisis data
menggunakan statistik deskriptif dengan mean.

Berdasarkan hasil penelitian sub variabel orientasi termasuk dalam kriteria
“cukup baik” dengan perhitungan mean 8,84 dengan persentase 56,67%.
Merumuskan masalah termasuk kriteria “cukup aktif” dengan rata-rata 12,21
persentase 63,33%. Merumuskan hipotesis termasuk dalam kriteria “cukup aktif”
dengan rata-rata 9 persentase 53,33%. Mengumpulkan data termasuk dalam
kriteria “ cukup aktif” dengan rata-rata 12,85 persentase sebesar 46,67%. Menguji
hipotesis termasuk dalam kriteria “cukup aktif” dengan rata-rata 9,08 persentase
76,67%. Merumuskan kesimpulan termasuk dalam kriteria “aktif” dengan rata-
rata 10,4 persentase 50%.

Aktivitas siswa dalam penerapan metode inkuiri variabel aktivitas siswa
dalam pembelajaran inkuiri dapat disimpulkan termasuk dalam kriteria “cukup
aktif”. karena dari ke-enam sub variabel 5 diantaranya orientasi, merumuskan
masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis termasuk
dalam kriteria “cukup aktif”. Siswa harus memperhatikan saat guru menjelaskan
agar siswa dapat memahami proses pembelajaran inkuiri. Siswa diharapakan
berani bertanya jika tidak menegrti agar siswa mudah memahami konsep-konsep
yang dipelajari. Saat berdiskusi memberi tanggapan dan berani mengemukakan
pendapatnya.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi

berlangsung sangat pesat. Fenomena tersebut menuntut peningkatan

kualitas pendidikan agar dihasilkan sumber daya manusia yang berkualitas

dan mampu bersaing dalam era globalisasi ini, karena pada hakekatnya

pendidikan merupakan usaha memberdayakan manusia. Pendidikan ilmu

pengetahuan sosial sebagai bagian pendidikan umumnya memiliki peran

penting dalam peningkatan mutu pendidikan, khususnya dalam

menghasilkan peserta didik yang berkualitas, yaitu manusia yang berfikir

kritis, logis dan berinisiatif dalam menanggapi isu di masyarakat yang

diakibatkan oleh dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kompleksnya pelajaran IPS khususnya geografi merupakan ilmu yang

mempelajari fenomena-fenomena geosfer itulah maka, didalam memahami

pelajaran tidak hanya bisa didapatkan dengan hanya membuat catatan,

membaca dan menghafal tetapi dibutuhkan sebuah proses pembelajaran

yang dapat membantu siswa dalam memahami materi-materi pelajaran.

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah

masalah lemahnya proses pembelajaran, anak kurang didorong untuk

kemampuan berfikir. Proses pembelajaran di dalam kelas diarahkan

kepada kemampuan anak untuk menghafal informasi, otak anak dipaksa
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untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk

memahami informasi yang diingatnya itu untuk menghubungkannya

dengan kehidupannya sehari-hari. Akibatnya, ketika anak didik kita lulus

dari sekolah, mereka pintar secara teoritis, tetapi mereka miskin aplikasi.

Proses pendidikan mestinya mengembangkan pemikiran  agar dapat

membantu para anak didik dalam memecahkan masalah-maslah saat

berada dalam masyarakat.

Keberhasilan sebuah pengajaran di sekolah menengah pertama

sangat dipengaruhi oleh metode dan model yang digunakan, serta

keterlibatan guru dalam proses pembelajaran. Kemampuan guru dalam

proses pembelajaran di sekolah sangat mempengaruhi keberhasilan

pencapaian indikator siswa dalam proses pembelajaran. Guru dituntut

untuk kreatif dan inovatif serta variatif dalam memberiakan materi untuk

meningkatkan kemampuan siswa.

Metode pengajaran merupakan salah satu faktor yang menentukan

proses kegiatan belajar mengajar dapat tercapai atau tidak. Sebagai

pengajar seorang guru perlu memiliki berbagai metode mengajar agar

pelajaran yang disampaikan tidak membosankan. Penggunaan metode

yang tidak sesuai dengan tujuan pengajaran akan menjadi kendala dalam

mencapai tujuan yang dirumuskan. Cukup banyak bahan pelajaran yang

terbuang percuma hanya karena menggunakan metode menurut kehendak

guru dan mengabaikan kebutuhan siswa, fasilitas, serta situasi kelas. Guru

memiliki peranan penting dalam menerapkan strategi pembelajaran di
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kelas untuk mencapai tujuan belajar yang di inginkan. Oleh karena itu,

guru harus mampu memilih metode pembelajaran yang sesuai agar proses

belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dalam suasana yang

menyenangkan.

Strategi untuk memudahkan siswa memahami pelajaran khususnya

IPS geografi salah satunya dengan menggunakan metode inkuiri. Metode

pembelajaran inkuiri tidak hanya mengembangkan kemampuan intelektual

tetapi seluruh potensi yang ada, termasuk pengembangan emosional dan

pengembangan keterampilan. Di dalam metode pembelajaran inkuiri ini,

siswa di hadapkan pada sebuah masalah yang tidak sengaja dibuat oleh

guru atau hasil “rekayasa”, sehingga siswa harus mengerahkan seluruh

pikiran dan keterampilannya untuk mendapatkan temuan-temuan di dalam

masalah itu melalui poses penelitian.

Metode pembelajaran inkuiri akan melatih siswa berani

mengemukakan pendapat dan menemukan sendiri pengetahuannya yang

berguna untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Penggunaan

metode pembelajaran inkuiri secara efisien dan efektif akan mengurangi

monopoli guru dalam penguasaan jalannya proses pembelajaran, dan

kebosanan siswa dalam menerima pelajaran akan berkurang. Selain itu

metode inkuiri merupakan metode yang penyajian pelajaran dengan

memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan informasi

dengan atau tanpa bantuan guru. Metode inkuiri memungkinkan para

peserta didik menemukan sendiri informasi-informasi yang diperlukan



4

4

untuk mencapai tujuan belajarnya, karena metode inkuiri melibatkan

peserta didik dalam proses-proses mental untuk penemua suatu konsep

berdasarkan informasi-informasi yang diberikan guru.

SMP N 1 Magelang merupakan SMP favorit karena Pada tahun

akademik 2010/2011 semua kelas 7,8,9 kelas RSBI, dan ada 21 kelas

dengan 24 siswa di setiap kelas. Untuk mengembangkan wawasan di SMP

Negeri 1 Magelang telah dilaksanakan kerjasama dengan sekolah luar

negeri (sister school). Pada tahun akademik 2006-2007, 2007-2008, 2009-

2010, 2010-2011 telah mendapat peringkat pertama di Ujian Akhir

Nasional Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Pada hasil observasi pertama dan observasi saat bertugas sebagai

guru Pratik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP Negeri 1 Magelang,

bahwa pengajaran IPS di SMP Negeri 1 Magelang sudah menggunakan

metode inkuiri selama dua tahun yaitu sejak  tahun 2010 sampai sekarang.

Ini bisa di lihat dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang

menggunakan metode inkuiri. Langkah-langkah yang terdapat dalam

rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut digunakan guru IPS SMP N 1

Magelang saat mengajaran walaupun tidak setiap kali mengajar tergantung

waktu dan banyaknya materi. Hasil pembelajaran di SMP N 1 Magelang

khususnya pelajaran IPS kelas VIII memiliki rata-rata nilai semesteran

tahun ajaran 2012/2013 sebesar 8,41 saat menggunakan metode inkuiri,

sedangkan pada saat menggunakan metode CTL memiliki rata-rata 7,67.

Dari hasil pembelajaran tersebut maka peneliti ingin mengetahui sejauh
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mana aktivitas siswa dalam penerapan metode pembelajaran inkuiri di

SMP N 1 Magelang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka

peneliti mengajukan skripsi dengan judul AKTIVITAS SISWA DALAM

PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN INKUIRI PADA MATA

PELAJARAN IPS SMP NEGERI 1 MAGELANG TAHUN AJARAN

2012/2013.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, masalah yang akan

diungkap dalam penelitian ini adalah “Sejauh mana aktivitas siswa dalam

penerapan metode pembelajaran inkuiri pada pelajaran IPS di SMP Negeri

1 Magelang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana

aktivitas siswa dalam penerapan metode pembelajaran inkuiri mata

pelajaran IPS di SMP Negeri 1 Magelang.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan ada manfaat yang bisa diambil

sebagai sumbangan bagi dunia pendidikan. Jika penelitian ini terbukti

positif secara signifikan maka diharapkan minimal ada manfaat secara

teoritis maupun praktis.
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1.4.1 Secara teoritis

Diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran

terutama dalam pembelajaran dalam metode inkuiri.

1.4.2 Secara praktis

Secara praktis diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak antara lain.

a. Bagi siswa tumbuh dorongan yang kuat pada diri siswa dalam

proses pembelajaran IPS. Dapat meningkatkan mutu belajar siswa

dalam pembelajaran inkuiri.

b. Bagi Guru diharapkan mampu mengembangkan metode inkuiri

agar lebih dapat meningkatkan mutu pembelajaran khususnya

mata pelajaran IPS.

c. Bagi Lembaga Pendidikan yang terkait sebagai masukan dalam

rangka mengembangkan proses pembelajaran IPS serta untuk

melaksanakan perbaikan kebijakan dalam memilih metode belajar

mengajar agar siswa aktif.

1.5 Penegasan Istilah

Menghindari adanya penafsiran yang berbeda dalam istilah-istilah

yang digunakan dalam judul ini maka perlu adanya penegasan istilah.

Penegasan istilah dalam judul ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Aktivitas Belajar Siswa

Aktivitas belajar adalah suatu perubahan yang terjadi dalam diri

individu. Perubahan itu merupakan hasil dari pengalaman individu
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dalam belajar dan nantinya akan mempengaruhi pola pikir individu

dalam berbuat dan bertindak (Djamarah,1994:22).

Aktivitas belajar siswa dalam penelitian ini adalah segala

aktivitas yang dilakukan dalam pembelajaran inkuiri dari langkah

orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis,

mengumpulkan data dan analisis, sampai dengan menyimpulkan hasil

dari analisis.

1.5.2 Metode Pembelajaran Inkuiri

Cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu

pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja

yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna

mencapai tujuan yang ditentukan. Secara umum pengertian

pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru

sedemikian rupa, sehingga tingkah laku siswa menjadi berubah ke

arah yang lebih baik (Darsono 2002:24).

Discovery merupakan inquiry, atau inquiry merupakan perluasan

proses discovery yang digunakan lebih mendalam. Inkuiri yang dalam

bahasa Inggris inquiry, berarti pertanyaan, atau pemeriksaan,

penyelidikan. Inkuiri sebagai suatu proses umum yang dilakukan

manusia untuk mencari atau memahami informasi (Triyanto

2007:135).

Metode pembelajaran inkuiri adalah cara yang diterapkan dalam

pembelajaran yang berupa kegiatan mencari dan menemukan terutama
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kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Dalam pembelajaran ini siswa

diajak untuk memperoleh informasi dalam kegiatan mencari dan

menemukan yang terdapat dalam langkah-langkah inkuiri yaitu

orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis,

mengumpulkan data, merumuskan hipotesis/analisis data dan

kesimpulan.
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BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Mengenai Metode Inkuiri

2.1.1 Pengertian Metode Inkuiri

Inkuiri (inquiry) dalam bahasa Indonesia berarti pertanyaan, pemeriksaan,

penyelidikan, dan pencarian (Sanjaya,2006:197). Pada pendekatan inkuiri

pembelajar dimotivasi untuk aktif berpikir, melibatkan diri dalam kegiatan dan

mampu menyelesaikan tugas sendiri. Para ahli pendidikan dan juga para pengajar

cenderung menggunakan istilah pendekatan inkuiri. Pendekatan inkuiri sering

digunakan bergantian dengan pendekatan penemuan. Dalam bahasa Inggris

disebut “discovery approach” yang artinya ialah penyelidikan melalui pencarian

informasi atau pertanyaan-pertanyaan.

Inkuiri menurut Triyanto (2007:135) menyatakan bahwa discovery

merupakan inquiry, atau inquiry merupakan perluasan proses discovery yang

digunakan lebih mendalam. Inkuiri yang dalam bahasa Inggris inquiry, berarti

pertanyaan, atau pemeriksaan, penyelidikan. Inkuiri sebagai suatu proses umum

yang dilakukan manusia intuk mencari atau memahami informasi.

Menurut Triyanto (2007:135) menyatakan strategi inkuiri berarti suatu

rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan

siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis,

sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuanya dengan penuh percaya

diri. Sasaran utama kegiatan pembelajaran inkuiri adalah (1) keterkibatan siswa
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secara maksimal dalam proses kegiatan belajar; (2) keterarahan kegiatan secara

logis dan sistematis pada tujuan pembelajaran; dan (3) mengembangkan sikap

percaya pada diri siswa tentang apa yang ditemukan dalam proses inkuiri.

Metode inkuiri memungkinkan para peserta didik menemukan sendiri

informasi-informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya, karena

metode inkuiri melibatkan peserta didik dalam proses-proses mental untuk

penemua suatu konsep berdasarkan informasi-informasi yang diberikan guru.

Penerapan dalam bidang pendidikan, ada beberapa jenis metode inkuiri.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sund and Trowbridge  (Mulyasa,2006:109)

bahwa jenis-jenis metode inkuiri adalah sebagai berikut:

a. Inkuiri terpimpin (Guide inquiry)

Inkuiri terpimpin digunakan terutama bagi siswa yang belum mempunyai

pengalaman belajar dengan metode inkuiri. Dalam hal ini guru memberikan

bimbingan dan pengarahan yang cukup luas. Dalam pelaksanaannya,

sebagian besar perencanaan dibuat oleh guru dan para siswa tidak

merumuskan permasalahan.

b. Inkuiri bebas (Free inkuiry).

Pada inkuiri bebas siswa melakukan penelitian sendiri bagaikan seorang

ilmuwan. Pada pengajaran ini, siswa harus dapat mengidentifikasikan dan

merumuskan berbagai topik permasalahan yang hendak diselidiki. Metodenya

adalah inquiry role approach yang melibatkan siswa dalam kelompok

tertentu, setiap anggota kelmpok tugas memiliki tugas sebagai, misalnya
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koordinator kelompok, pembimbing teknis, pencatatan data, dan pengevaluasi

proses.

c. Inkuiri bebas yang dimodifikasi (Modified free inquiry)

Pada inkuiri ini guru memberikan permasalahan atau problem dan kemudian

siswa diminta untuk memecahkan permasalahan tersebut melalui

pengamatan, eksplorasi, dan prosedur penelitian.

2.1.2 Tujuan Metode Inkuiri

Tujuan inkuiri dalam pembelajaran adalah menanamkan sikap dan

keterampilan untuk berkemampuan memecahkan masalah. Memperoleh sikap,

keterampilan, dan kemampuan yang demikian itu tidak cukup hanya mengetahui

tempat mendapatkan informasi saja, melainkan lebih jauh daripada itu meliputi

menganalisis masalah, penyusunan, dan pengujian hipotesis sampai kepada

penarikan kesimpulan.

2.1.3 Manfaat mengajar dengan Pendekatan Inkuiri

a. Pengajaran berpusat pada diri pembelajar, salah satu prinsip psikologi belajar

menyatakan bahwa makin besar dan makin sering keterlibatan pembelajar

dalam kegiatan makin besar baginya untuk mengalami proses belajar. Dalam

proses belajar inkuiri, pembelajar tidak hanya belajar konsep dan prinsip,

tetapi juga mengalami proses belajar tentang pengarahan diri, pengendalian

diri, tanggung jawab dan komunikasi sosial secara terpadu.

b. Pengajaran inkuiri dapat membentuk self concept (konsep diri), sehingga

terbuka terhadap pengalaman-pengalaman baru, lebih kreatif, berkeinginan
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untuk selalu mengambil kesempatan yang ada dan pada umumnya memiliki

mental yang sehat.

c. Tingkat pengharapan bertambah, yaitu ada kepercayaan diri serta ide tertentu

bagaimana ia dapat menyelesaikan suatu tugas dengan caranya sendiri.

d. Pengembangan bakat dan kecakapan individu, Lebih banyak kebebasan

dalam proses belajar mengajar berarti makin besar kemungkinannya untuk

mengembangkan kecakapan, kemampuan dan bakat-bakatnya.

e. Dapat memberi waktu kepada pembelajar unuk mengashnilasi dan

mengakomodasi informasi.  Belajar yang sesungguhnya yaitu jika pembelajar

bereaksi dan bertindak terhadap informasi melalui proses mental.

f. Dapat menghindarkan pembelajar dari cara-cara belajar tradisional yang

bersifat.

2.1.4 Karakteristi Metode Inkuiri

Menurut Sanjaya (2006: 197) Ada beberapa hal yang menjadi karakteristik

utama dalam metode pembelajaran inkuiri, yaitu:

a. Metode inkuiri menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk

mencari dan menemukan. Siswa tidak hanya berperan sebagai penerima

pelajaran melalui penjelasan guru secara verbal, tetapi mereka berperan untuk

menemukan sendiri inti dari materi pelajaran itu sendiri.

b. Seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan

menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga

diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya  diri (self belief). Metode



13

13

pembelajaran inkuiri menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar akan

tetapi sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa.

c. Tujuan dari penggunaan metode inkuiri dalam pembelajaran adalah

mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis dan kritis atau

mngembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental.

Dengan demikian, dalam metode inkuiri siswa tidak hanya dituntut agar

menguasai materi pelajaran, akan tetapi bagaimana mereka dapat

menggunakan kemampuan yang dimilikinya secara optimal.

2.1.5 Prinsip-Prinsip Metode Inkuiri

Prinsip inkuiri menurut Sanjaya (2007: 201), penggunaan inkuiri harus

memperhatikan beberapa prinsip, yaitu berorientasi pada pengembangan

intelektual (pengembangan kemampuan berfikir), prinsip interaksi (interaksi

antara siswa maupun interaksi siswa dengan guru bahkan antara siswa dengan

lingkungan), prinsip bertanya (guru sebagai penanya), prinsip belajar untuk

berfikir (learning how to think), prinsip keterbukaan.

a. Berorientasi pada pengembangan intelektual

Tujuan utama dari strategi inkuiri adalah pengembangan kemampuan

berpikir. Dengan demikian , strategi pembelajaran ini selain berorientasi

pada hasil belajar juga berorientasi pada proses belajar. Kriteria

keberhasilan dari proses pembelajaran dengan menggunkan strategi inquiri

bukan ditentukan sejauh mana siswa dapat menguasai materi pelajaran,

akan tetapi sejauh mana siswa beraktivitas mencari dan menemukan.
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b. Prinsip Interaksi

Proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses interaksi, baik interaksi

antara siswa maupun interaksi siswa dengan guru bahkan antara siswa

dengan lingkungan. Pembelajaran sebagai proses interaksi berarti

menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, tetapi sebagai pengatur

lingkungan atau pengatur interaksi itu sendiri.

c. Prinsip Bertanya

Peran guru yang harus dilakukan dalam menggunkaan model inkuiri

adalah guru sebagai penanya. Sebab kemampuan siswa untuk menjawab

setiap pertanyaan pada dasarnya sudah merupakan sebagian dari proses

berpikir.

d. Prinsip Belajar untuk Berpikir

Belajar bukan hanya mengingat sejumlah fakta, akan tetapi belajar adalah

proses berpikir (learning how to think) yakni proses mengembangkan

potensi seluruh otak, baik otak kiri maupun otak kanan. Pembelajaran

berpikir adalah pemanfaatan dan penggunaan otak secara maksimal.

e. Prinsip Keterbukaan

Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang menyediakan

berbagai kemungkinan sebagai hipotesis yang harus dibuktikan

kebenarannya.Tugas guru adalah menyediakan ruang untuk memberikan

kesempatan kepada siswa mengembangkan hipotesis dan secara terbuka

membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukan.
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2.1.6 Keunggulan dan Kelemahan Metode Inkuiri

a. Keunggulan Metode Inkuiri

Adapun keunggulan dari pembelajaran inkuiri Menurut Wina Sanjaya

(2007:208) kebaikan metode inkuiri adalah a) Pembelajaran inkuiri

merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan

aspek kognitif, afektif, dan pesikomotor secara seimbang, sehingga

pembelajaran melalui dari strategi ini dianggap lebih bermakna. b) Strategi

pembelajaran inkuiri dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar

sesuai dengan gaya belajar mereka. c) Strategi pembelajaran inkuiri

merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi

belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah

laku berkat adanya pengalaman. d) Keuntungan lain adalah strategi

pembelajaran ini dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki

kemampuan di atas rata-rata artinya, siswa yang memiliki kemampuan

belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar.

b. Kelemahan Metode Inkuiri

Di samping memiliki keunggulan, metode inkuiri juga mempunyai

kelemahan, di antaranya: a) Jika pembelajaran inkuiri digunakan sebagai

strategi pembelajaran, maka akan sulit mengontrol kegiatan dan

keberhasialan siswa. b) Strategi ini sulit dalam merencankan pembelajaran

oleh karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. c) Kadang-

kadang dalam mengimplementasikan, memerlukan waktu yang panjang

sehingga sering guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah
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ditentukan. d) Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh

kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, maka pembelajaran inkuiri

akan sulit di implementasikan oleh setiap guru.

2.1.7 Aktivitas Siswa dalam Penerapan Metode Inkuiri

Metode inkuiri menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk

mencari dan menemukan. Peran siswa dalam pembelajaran ini adalah mencari dan

menemukan sendiri materi pelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator

dan pembimbing siswa untuk belajar. Menurut Eggen dan Kauchak (dalam

Fauzi:2002) mengemukakan bahwa :”Pembelajaran yang efektif apabila siswa

secara aktif dilibatkan dalam pengorganisasian dan penentuan informasi

(pengetahuan). Siswa tidak hanya pasif menerima pengetahuan yang diberikan

guru. Hasil belajar ini tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa saja, tetapi

juga meningkatkan keterampilan berfikir siswa.

Metode inkuri menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk

mencari dan menemukan, artinya inkuiri menempatkan siswa sebagai subjek

belajar. Keberhasilan proses belajar dengan menggunakan strategi inkuiri bukan

ditentukan sejauh mana siwa dapat menguasai materi pelajaran, akan tetapi sejauh

mana siswa beraktivitas mencari dan menemukan (Wina Sanjaya, 2007:198).

Aktivitas siswa dapat diketahui dari kegiatan siswa pada saat langkah-

langkah inkuiri diterapkan. Dengan langkah-langkah tersebut dapat diketahui

seberapa besar peranan siswa dalam pembelajaran inkuiri. Hal ini secara umum

proses pembelajaran dengan menggunakan metode inkuiri dapat mengikuiti

langkah-langkah sebagai berikut:
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a. Orientasi

Langkah orientasi adalah langkah untuk membina suasana atau iklim

pembelajaran yang responsif. Pada langkah ini guru merangsang dan

mengajak siswa untuk berfikir memecahkan masalah. Langkah orientasi

sangat merupakan langkah yang sangat penting. Keberhasilan pembelajaran

inkuiri sangat tergantung pada kemauan siswa untuk berkreativitas

menggunakan kemampuannya dalam memecahkan masalah. Beberapa ha

yang dapat dilakukan dalam tahapan orientasi ini. 1) Menjelaskan topik,

tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa. 2)

Menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa untuk

mencapai tujuan. 3) Menjelaskan pentingnya topik dan kegiatan belajar. Hal

ini dilakukan dalam rangka memberikan motivasi belajar siswa.

Menurut Roestiyah (2008:78) dalam langkah ini siswa melakukan

kegiatan untuk mencari konsep-konsep atau prinsip-prinsip yang telah

ditetapkan guru. Peserta didik memperhatikan pada saat guru memberikan

penjelasan maupun mengajukan masalah untuk memahami pokok-pokok

kegiatan yang harus dilakukan.

b. Merumuskan Masalah

Merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa pada suatu

persoalan yang menantang siswa untuk berfikir memecahkan masalah. Dalam

rumusan masalah yang ingin dikaji disebabkan masalah itu tentu ada

jawabannya, dan siswa didorong untuk mencari jawaban yang tepat. Proses

mencari jawaban itulah yang sangat penting dalam metode inkuiri.
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Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam rumusan masalah, di

antaranya, 1) masalah hendaknya dirumuskan sendiri oleh siswa. 2) Siswa

akan memiliki motivasi belajar yang tinggi manakala dilibatkan dalam

merumuskan masalah yang hendak dikaji. 3) Masalah yang dikaji adalah

masalah yang mengandung teka-teki yang jawabannya pasti siswa mencari

sendiri dan mendapatakan jawaban secara pasti setelah mendapatkan

pengarahan dan rumusan masalahan dari guru. Konsep-konsep dalam masalah

adalah konsep-konsep yang sudah diketahui terlebih dahulu oleh siswa.

Artinya, sebelum masalah itu dikaji lebih jauh melalui proses inkuiri, siswa

harus sudah memiliki pemahaman tentang konsep-konsep yang ada dalam

rumusan masalah (Sanjaya, 2008:203). Aktivitas siswa dalam merumuskan

masalah berdasarkan penjelasan diatas adalah siswa berdiskusi untuk

merumuskan masalah. Siswa dapat menerapkan konsep-konsep merumuskan

masalah.

c. Merumuskan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang

sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji kebenaranya.

Kemampuan atau potensi individu untuk menebak atau mengira-ngira

(berhipotesis) dari suatu permasalahan. Manakala individu dapat

membuktikan tebakannya, maka ia akan sampai pada posisis yang bisa

mendorong untuk berfikir lebih lanjut.

Menurut Triyanto (2007: 138) untuk memudahkan proses ini,

menanyakan pada siswa gagasan mengenai hipotesis. Mungkin dari gagasan
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yang ada dipilih satu hipotesis yang relevan dengan permasalahan yang

diberikan. Dalam langkah ini siswa dapat memberikan jawaban atas

pertanyaan yang diberikan oleh guru dan dapat membuktikan jawabanya.

d. Mengumpulkan Data

Menurut Arikunto (2006:129) bahwa sumber data dalam penelitian

adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Pembelajaran inkuiri

Mengumpulkan data adalah aktifitas menjaring informasi yang dibutuhkan

untuk menguji hipotesis yang diajukan. Pembelajaran inkuiri, mengumpulkan

data merupakan proses mental yang sangat penting dalam pengembangan

intelektual. Proses pemgumpulan data bukan hanya memerlukan motivasi

yang kuat dalam belajar, akan tetapi juga membutuhkan ketekunan dan

kemampuan menggunakan potensi berpikirnya (Sanjaya, 2008:204).

Langkah ini siswa mencari informasi untuk menganalisis data dan

sangat membutuhkan sumber belajar yang relevan dan dapat digunakan untuk

mengumpulkan data. Sumber belajar adalah segala bentuk bahan yang

digunakan untuk membantu membantu siswa dalam melaksanakan kegiatan

belajar di kelas. Sumber belajar yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis

maupun bahan tidak tertulis. Sumber belajar bisa didapat melalui buku siswa

atau modul, buku paket, buku perpustakaan, atau buku bacaan yang relevan,

surat kabar, majalah, sumber dari internet, artikel, makalah dan lain

sebagainya.
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e. Menguji Hipotesis

Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap

diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan

pengumpulan data. Menurut Triyanto (2007:138) dalam langkah ini Siswa

bertanggung jawab menguji hipotesis yang telah dirumuskan  dengan

memperoleh data yang diperoleh. Kemampuan yang dituntut dalam menguji

hipotesis adalah : (a) merakit peristiwa, terdiri dari: mengidentifikasi

peristiwa yang dibutuhkan, mengumpulkan data, dan mengevaluasi data.

Langkah ini siswa dapat menganalisis data dengan membandingkan

hipotesis dengan hasil yang diperoleh dari data-data yang telah dikumpulkan

dan didukumg dengan data yang relevan.

f. Merumuskan Kesimpulan

Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang

diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Untuk mencapai kesimpulan

yang akurat sebaiknya guru mampu menunjukkan pada siswa data mana yang

relevan.

Alasan rasional penggunaan pembelajaran dengan pendekatan inkuiri

adalah bahwa siswa akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai

IPS dan akan lebih tertarik terhadap ilmu pengetahuan sosial jika mereka

dilibatkan secara aktif dalam “melakukan” penyelidikan. Investigasi yang

dilakukan oleh siswa merupakan tulang punggung pembelajaran dengan

pendekatan inkuiri. Investigasi ini difokuskan untuk memahami konsep-

konsep IPS dan meningkatkan keterampilan proses berpikir ilmiah siswa.
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kemampuan yang dituntut adalah: (a) mencari pola dan makna hubungan; dan

(b) merumuskan kesimpulan, (c) Menerapkan kesimpulan dan generalisasi

”(Suyitno,2003:34). Langkah ini siswa mampu untuk mendeskripsikan hasil

dari analis data dan dapat mempresentasikan.

Sebagai alat bantu untuk merumuskan kesimpulan melalui presentasi

yaitu penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran secara umum

adalah alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat

dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan

atau ketrampilan pebelajaran sehingga dapat mendorong terjadinya proses

belajar. Batasan ini cukup luas dan mendalam mencakup pengertian sumber,

lingkungan, manusia dan metode yang dimanfaatkan untuk tujuan

pembelajaran/pelatihan. Kriteria yang paling utama dalam penggunaan media

yaitu ketepatannya dengan tujuan pengajaran, dukungan terhadap isi bahan

pengajaran, kemudahan memperoleh media, tersedia waktu untuk

menggunakannya, sesuai dengan taraf berfikir siswa (sudjana,2007:4). Dalam

metode pembelajaran inkuiri diperlukan media yang memadai untuk

menyukseskan kegiatan belajar siswa dalam kelas.
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2.2 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1 Kerangka berfikir

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Metode inkuiri memungkinkan para peserta didik menemukan sendiri
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merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji

hipotesis dan kesimpulan. Sehingga aktivitas siswa dalam penerapan metode

inkuri cukup aktif.
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BAB 3

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara sebagai usaha untuk menemukan,

mengembangkan dan menguji kebenaran auatu pengetahuan dalam upaya

memecahkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dalam upaya

memecahkan suatu permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah. Dengan

metode penelitian pekerjaan penelitian akan lebih terarah, sebab metode

penelitian bermaksud memberikan kemudahan dan kejelasan tentang apa dan

bagaimana peneliti melakukan penelitian oleh karena itu akan diuraikan

mengenai berbagai metode yang digunakan dalam penelitian ini.

3.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Suharsimi

Arikunto,2006:30). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas

VIII dan kelas IX SMP Negeri 1 Magelang tahun ajaran 2012/2013 yang

berjumlah 287 siswa.

3.2 Sampel dan Tehnik Pengambilan Sampel

Sampel adalah sebagaian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel

tersebut harus benar-benar menggambarkan populasi. Penelitian ini

menggunakan tehnik pengambilan sampel random sampling yakni dengan

mengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak yang ada dalam

populasi itu. Sampel yang diambil dalam penelitian adalah 10% - 15% dari

populasi yaitu sebesar 30 siswa diambil secara acak dengan demikian maka
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peneliti memberi hak yang sama kepada setiap subyek untuk memperoleh

kesempatan.

3.3 Variabel Penelitian

Menurut (Suharsimi Arikunto, 2006:118), variabel adalah objek

penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Sesuai

dengan pengertian tersebut maka variabel dalam penelitian ini adalah

aktivitas siswa dalam penerapan metode inkuri, yang terdiri sub variabel:

1. Orientasi

- Aktivitas memahami informasi dan konsep-konsep pembelajaran

inkuiri

2. Merumuskan masalah

- Siswa dalam merumuskan masalah

- Penerapan konsep-konsep dari fakta-fakta untuk merumuskan masalah

3. Merumuskan hipotesis

- Penerapan konsep-konsep untuk merumuskan hipotesis

4. Mengumpulkan data

- Mencari Sumber Data

- Cara pengumpulan data

5. Menguji hipotesis

- Menerapkan data untuk menguji hipotesis

6. Merumuskan Kesimpulan

- Mendeskripsikan temuan berdasarkan hasil analisis untuk dibuat

kesimpulan.
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3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan

peneliti untuk mengumpulkan data. Data-data yang dibutuhkan untuk variabel

aktitas siswa dalam pembelajaran inkuiri terdiri dari mencari dan menemukan

inti materi dalam pelajaran IPS.

1. Metode Observasi

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang aktifitas

siswa dalam pembelajaran inkuiri. Pengambilan data dengan menggunakan

lembar observasi yang dilengkapi dengan format atau blangko pengamatan

sebagai instrumen aktivitas siswa dalam penerapan metode inkuiri yang

terdiri dari mencari dan menemukan. Metode observasi dilakukan saat

kegiatan belajar mengajar di kelas berlangsung. Pengamatan dilakukan

dengan memberi skor pada masing-masing data atau komponen yang

diamati.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data

observasi dan dapat dipertanggungjawabkan serta menjadi bukti yang

resmi. Dokumentasi dalam penelitian ini diperlukan untuk memperkuat

data yang diperoleh dari lapangan, yaitu dengan cara mengumpulkan data

dari aktivitas siswa saat mengikuti metode inkuiri serta untuk mengambil

nama-nama siswa yang digunakan sebagai sampel.
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a. Pengolahan Data dan Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara atau teknik yang dilakukan untuk

menganalisis data yang disesuaikan dengan bentuk problematik dan jenis-jenis

data (Arikunto, 2006:44). Dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik

deskriptif.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan metode pembelajaran inkuiri

maka dapat diketahui dari aktivitas siswa dalam penerapan metode inkuiri.

Dalam variabel aktivitas siswa terdiri dari sub variabel dengan melakukan

pengamatan atau observasi. Hasil dari observasi kemudian diolah dengan

tabulasi data. Setiap data atau komponen pengamatan memiliki skor maksimal

yaitu angka yang paling tinggi yang dapat diperoleh tiap data atau komponen

pengamatan. Skor yang dihasilkan merupakan skor aktual yang sesuai dengan

kondisi sebenarnya. Skor aktual diperoleh dari penjumlahan skor pada seluruh

komponen pengamatan. Skala skor digunakan untuk mengetahui terdapat atau

terlaksananya komponen pengamatan dilihat berdasarkan kulalitasnya observasi

dilakukan oleh dua pengamat. Berdasarkan penjelasan di atas maka langkah-

langkah analisis data sebagai berikut:

Berdasarkan hasil lembar observasi atau pengamatan maka dapat diolah

dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menguantitatifkan pernyataan pada tiap butir sub variabel dengan

memberikan tingkat-tingkat skor untuk masing-masing pernyataan berikut:
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Tabel 3.1 Kriteria Sub variabel
No Skor Kriteria
1 5 Sangat aktif
2 4 Aktif
3 3 Cukup Aktif
4 2 Kurang Aktif
5 1 Sangat Kurang

2. Menabulasikan pernyataan yang diperoleh responden

3. Menghitung fekuensi untuk tiap-tiap kategori pernyataan yang ada pada

masing-masing variabel atau sub variabel

4. Merekap skor yang diperoleh seluruh responden

Analisis Data aktivitas siswa dalam penerapan metode inkuiri dapat

menggunakan Langkah-langkah sebagai berikut:

1) Menghitung skor maksimal dengan rumus

Skor maksimal = ∑item soal sub variabel × skor tertinggi

2) Menghitung skor minimal dengan rumus

Skor minimal = ∑item soal sub variabel × skor terendah

3) Menentukan range dengan rumus

Range = skor maksimal – skor minimal

4) Menentukan interval dengan rumus

Interval =

5) Parameter dibagi menjadi lima yaitu sangat aktif, aktif, cukup aktif, kurang

aktif, dan sangat kurang untuk sub variable aktivitas siswa.
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a. Parameter Orientasi

Skor maksimal = 3 x 5 = 15

Skor minimal = 3 x 1 = 3

Range = 15 – 3 = 12

Interval = 12 : 5 = 2,4

Tabel 3.2 Parameter Orientasi
Interval Kriteria

12,6 ≤ 15 Sangat aktif
10,2 < 12,6 Aktif
7,8 < 10,2 Cukup aktif
5,4 < 7,8 Kurang aktif
3,0 < 5,4 Sangat kurang

b. Parameter Merumuskan Masalah

Skor maksimal = 4 x 5 = 20

Skor minimal = 4 x 1 = 4

Range = 20 – 4 = 16

Interval = 16 : 5 = 3,2

Tabel 3.3 Parameter Merumuskan Masalah
Interval Kriteria

16,8 ≤ 20 Sangat aktif
13,6 < 16,8 Aktif
10,4 < 13,6 Cukup aktif
7,2 < 10,4 Kurang aktif
4,0 < 7,2 Sangat kurang
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c. Parameter merumuskan hipotesis

Skor maksimal = 3 x 5 = 15

Skor minimal   = 3 x 1 = 3

Range = 15 – 3 = 12

Interval = 12 : 5 = 2,4

Tabel 3.4 Parameter Merumuskan Hipotesis
Interval Kriteria

12,6 ≤ 15 Sangat aktif
10,2 < 12,6 Aktif
7,8 < 10,2 Cukup aktif
5,4 < 7,8 Kurang aktif
3,0 < 5,4 Sangat kurang

d. Parameter mengumpulkan data

Skor maksimal = 4 x 5 = 20

Skor minimal   = 4 x 1 = 4

Range = 20 – 4 = 16

Interval = 16 : 5 = 3,2

Tabel 3.5 Parameter Mengumpulkan Data
Interval Kriteria

16,8 ≤ 20 Sangat aktif
13,6 < 16,8 Aktif
10,4 < 13,6 Cukup aktif
7,2 < 10,4 Kurang aktif
4,0 < 7,2 Sangat kurang

e. Parameter menguji hipotesis

Skor maksimal = 3 x 5 = 15

Skor minimal   = 3 x 1 = 3

Range = 15 – 3 = 12
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Interval = 12 : 5 = 2,4

Tabel 3.6 Parameter Menguji Hipotesis
Interval Kriteria

12,6 ≤ 15 Sangat aktif
10,2 < 12,6 Aktif
7,8 < 10,2 Cukup aktif
5,4 < 7,8 Kurang aktif
3,0 < 5,4 Sangat kurang

f. Parameter merumuskan kesimpulan

Skor maksimal = 3 x 5 = 15

Skor minimal = 3 x 1 = 3

Range = 15 – 3 = 12

Interval = 12 : 5 = 2,4

Tabel 3.7 Parameter Merumuskan Kesimpulan
Interval Kriteria

12,6 ≤ 15 Sangat aktif
10,2 < 12,6 Aktif
7,8 < 10,2 Cukup aktif
5,4 < 7,8 Kurang aktif
3,0 < 5,4 Sangat kurang

g. Parameter aktivitas siswa dalam penerapan metode inkuiri

Skor maksimal= 20 x 5 = 100

Skor minimal = 20 x 1 = 20

Range = 100 – 20 = 80

Interval = 80 : 5 = 16
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Tabel 3.8 Parameter Aktivitas Siswa Dalam Penerapan Metode Inkuiri
Interval Kriteria

84 ≤ 100 Sangat aktif
68 < 84 Aktif
52 < 68 Cukup aktif
36 < 52 Kurang aktif
20 < 36 Sangat kurang

6) Menghitung fekuensi untuk tiap kriteria

7) Fekuensi yang diperoleh kemudian dipresentasekan, dengan rumus % =

∑ × 100
Keterangan:

f = frekuensi responden untuk kriteria sub variabel

∑responden = jumlah responden dalam penelitian

Tabel 3.9 Persentase Kriteria Sub Variabel
NO Kriteria F Persentase (%)
1 Sangat Aktif responden %
2 Aktif responden %
3 Cukup Aktif responden %
4 Kurang Aktif responden %
5 Sangat Kurang responden %

Jumlah ∑responden ∑%

8) Mendeskripsikan hasil persentase dan menyimpulkannya yang diperoleh

dengan menggunakan rumus mean dari data yang sudah disusun kedalam

distribusi frekuensi yaitu:= ∑∑ Dimana :

Me =  Mean

f =  Responden

= Nilai rata-rata setiap interval.

( Sugiyono ,2007: 54)
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Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian
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BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Dearah Penelitian

Hasil penelitian ini diawali dengan menggambarkan kondisi umum

daerah penelitian. Gambaran umum mengenai daerah penelitian

diungkapkan untuk memberikan deskripsi yang jelas mengenai keadaan

daerah penelitian dan obyek penelitian yang berhubungan dengan tema

penelitian, yaitu aktivitas siswa dalam penerapan metode inkuiri. Dalam

gambaran daerah umum penelitian akan diungkapkan mengenai kondisi

umum daerah penelitian.

SMP Negeri 1 seluas 7.717 m2 terletak di Jalan Pahlawan No. 66

Kota Magelang. Dari segi wilayah, sekolah ini berada di Kampung Botton,

Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang.

Lembaga pendidikan ini berdiri pada masa penjajahan Jepang, yaitu tahun

1942. Pada masa itu lebih dikenal dengan nama SMP Botton, karena

letaknya berada di Kampung Botton. Sekolah dikelilingi pagar tembok

dengan tinggi sekitar ±2 meter dengan tebal sekitar ±20 cm dan jarak

antara pagar tembok dengan bangunan sekolah sekitar 1,5 meter dengan

parit kecil di sekitarnya. SMP N 1 Magelang yang berada di Kelurahan

Magelang dengan batas-batas sebagai berikut Sebelah Utara Kelurahan

Potrobangsan, Sebelah Timur Kelurahan Gelangan, Sebelah Selatan
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Kelurahan Cacaban, Sebelah Barat Desa Trasan Kabupaten Magelang.

Lokasi SMP N 1 Magelang dapat dilihat pada gambar 4.2 Peta lokasi

penelitian SMP N 1 Magelang.

Gambar 4.1 Peta Lokasi Penelitian SMP N 1 Magelang.

Untuk menjelaskan gambar 4.2 peta lokasi penelitian SMP N 1 Magelang maka

dapat dilihat gambar 4.3 peta administrasi kota magelang.
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Gambar 4.2 Peta Administrasi Kota Magelang
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SMP N 1 Magelang merupakan SMP favorit karena pada tahun

akademik 2010/2011 semua kelas 7,8,9 kelas RSBI, dan ada 21 kelas dengan

24 siswa di setiap kelas. Untuk mengembangkan wawasan di SMP Negeri 1

Magelang telah dilaksanakan kerjasama dengan sekolah luar negeri (sister

school). Pada tahun akademik 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011

telah mendapat peringkat pertama di Ujian Akhir Nasional Tingkat Provinsi

Jawa Tengah.

2. Kondisi Sekolah

Kondisi lingkungan sekolah cukup nyaman dengan beberapa taman

kecil di dalamnya yang terawat baik meskipun terletak di tengah Kota

Magelang. Tingkat kebersihan sekolah ini terbilang sangat baik karena tidak

ditemukan adanya sampah di sekitar lingkungan sekolah baik dalam parit,

halaman maupun kantin sekolah. Pada setiap ruangan kelas di sekolah ini

terdapat sirkulasi udara yang cukup sehingga dalam proses pembelajaran

siswa merasa nyaman dan senang. Tingkat kebisingan dalam sekolah tidak

begitu terdengar karena ruang kelas tempat pembelajaran cukup jauh dari jalan

raya  meskipun sekolah ini terletak di pinggir jalan raya. Sanitasi sekolah

cukup baik tidak ada sampah yang menyumbat saluran air sehingga air lancar

mengalir dan sumber air berasal dari PDAM.

Jalan penghubung ke sekolah terbilang  mudah karena akses

angkutan umum banyak yang  lewat di depan sekolah. Akan tetapi jalur

menuju sekolah sedikit padat karena jalurnya satu arah. Perlu adanya bantuan

pihak lalu lintas seperti polisi untuk membantu memperlancar jalan dan
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membantu siswa untuk menyebrang ke sekolah. Banyaknya fasilitas umum

seperti fotocopi, minimarket, puskesmas dan lain-lain memudahkan siswa

untuk memenuhi kebutuhan di luar sekolah.

4.2 HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskripsi untuk menguji

dan mencari jawaban dari tujuan penelitian ini yakni mengetahui sejauh mana

aktivitas siswa dalam penerapan metode inkuiri di SMP Negeri 1 Magelang.

Hal tersebut dilihat dari enam sub variabel, yaitu orientasi, merumuskan

masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis,

merumuskan kesimpulan dengan jumlah item sebanyak 20. Berikut ini adalah

deskripsi dari masing-masing sub variabel tersebut.

4.2.1 Orientasi

Sub variabel orientasi dalam penelitian ini dilihat dari aktivitas siswa

dalam memahami informasi dan konsep-konsep yang diberikan. Langkah

orientasi adalah langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran

yang responsif. Pada langkah ini guru merangsang dan mengajak siswa untuk

berfikir memecahkan masalah. Langkah orientasi sangat merupakan langkah

yang sangat penting. Keberhasilan pembelajaran inkuiri sangat tergantung

pada kemauan siswa untuk berkreativitas menggunakan kemampuannya

dalam memecahkan masalah. Kegiatan orientasi dapat dilihat dari gambar 4.3

siswa memahami penjelasan guru.
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Gambar 4.3 Awal Kegiatan Siswa Memperhatikan Penjelasan Guru

Sub variabel orientasi memiliki satu indikator yaitu memahami

informasi dan konsep pembelajaran inkuiri dengan jumlah item sebanyak

tiga. Dari ke-tiga item itulah yang menjadi acuan untuk melihat skor dari sub

variabel orientasi. Dalam sub variabel ini yang diambil sebagai data yaitu

segala aktivitas siswa saat langkah orientasi dilakukan. Berdasarkan data pada

lampiran 7 dan lampiran 8 dapat dibuat suatu tabel fekuensi dari hasil

observasi siswa di SMP N 1 Magelang yaitu sebagai berikut.
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Tabel 4.1 Fekuensi Orientasi

NO INTERVAL KRITERIA F %
1 12,6 ≤ 15 Sangat Aktif 0 0,00
2 10,2 < 12,6 Aktif 6 20,00
3 7,8 < 10,2 Cukup Aktif 17 56,67
4 5,4 < 7,8 Kurang Aktif 6 20,00
5 3,0 < 5,4 Sangat Kurang 1 3,33

Jumlah 30 100,00

Sumber : Hasil penelitian 2013

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa sub variabel

orientasi yang ada dalam variabel aktivitas siswa oleh siswa IPS di SMP N

1 Magelang termasuk dalam kriteria “cukup aktif”. Ini dapat dilihat dari

lampiran 9 yaitu hasil penentuan kriteria yang menggunakan rumus mean.

Pada hasil perhitungan didapatkan hasil sebesar 8,84 yang berati aktivitas

siswa dalam sub variabel orientasi terdapat dikriteria “cukup aktif” dengan

persentase 56,67%.

Berdasarkan 30 responden yang memiliki skor tertinggi 6 orang

dengan presentase 20% termasuk dalam kriteria “aktif”.  Aktivitas siswa

dalam sub variabel ini dikatakan aktif karena siswa dalam memperhatikan

guru dilakukan dengan serius, dan dalam bertanya mereka bertanya

melakukan beberapa kali, serta dalam memahami informasi mereka

membaca buku dan mencari di internet. Sedangkan 17 orang cukup aktif

karena saat memperhatikan guru mereka hanya memperhatikan saja tanpa

mencatat penjelasan guru, dan dalam bertanya mereka bertanya saja, serta

saat memahami informasi siswa membaca buku. 6 orang masuk kriteria

kurang aktif karena mereka saat memperhatikan guru menjelaskan

mengobrol dengan teman yang lain, bertanya tidak sesuai dengan apa yang
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dijelaskan guru, serta siswa dalam memahami informasi siswa hanya

membaca buku saja. Ini menunjukan bahwa dalam pembelajaran metode

inkuiri pada sub variabel orientasi siswa tidak sepenuhnya aktif.

4.2.2 Merumuskan Masalah

Sub variabel merumuskan masalah dapat dilihat dari aktivitas

siswa dalam merumuskan masalah dan penerapan konsep-konsep dalam

merumuskan masalah. Sub variabel merumuskan masalah memiliki dua

indikator yaitu siswa dalam merumuskan masalah dan penerapan konsep-

konsep dari fakta-fakta untuk merumuskan masalah dengan masing-

masing memiliki 2 item. Dari empat item itulah yang sebagai acuhan

untuk melihat skor dari sub variabel merumuskan masalah. dalam sub

variabel ini yang diambil sebagai data yaitu segala aktivitas siswa saat

merumuskan masalah. Berdasarkan data pada lampiran 7 dan lampiran 8

(halaman 77 dan 79) dapat dibuat suatu tabel fekuensi dari hasil observasi

siswa IPS di SMP N 1 Magelang yaitu sebagai berikut.

Tabel 4.2 Fekuensi Merumuskan Masalah

NO INTERVAL KRITERIA F %
1 16,8 ≤ 20 Sangat Aktif 1 3,33
2 13,6 < 16,8 Aktif 5 16,67
3 10,4 < 13,6 Cukup Aktif 19 63,33
4 7,2 < 10,4 Kurang Aktif 5 16,67
5 4,0 < 7,2 Sangat Kurang 0 0,00

Jumlah 30 100,00
Sumber : Hasil Penelitian 2013

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui aktivitas siswa pada sub

variabel merumuskan masalah termasuk dalam kriteria “cukup aktif”. Hal
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ini dibuktikan pada lampiran 9 (halaman 81) yaitu hasil analisis statistik

deskriptif dengan rumus mean yang didapatkan hasil 12,21 yang terdapat

pada  kriteria “cukup aktif”. Dari 30 responden maoritas termasuk dalam

kriteria “cukup aktif” yaitu sebesar 19 reponden dengan prosentase

63,33%. Sedangkan 1 responden sangat aktif dengan prosentase 3,33%, 5

responden termasuk kriteria “aktif” dengan persentase 16,67%, dan 5

responden dengan persentase 16,67% termasuk dalam kriteria “kurang

aktif”.

Aktivitas siswa dalam merumuskan masalah pada metode inkuiri

termasuk dalam kriteria cukup aktif karena siswa berdiskusi tetapi tidak

mencatat apa yang telah didiskusikan, serta siswa cukup memberi

tanggapan saat diskusi. Siswa  membaca buku, mencari di internet dan

membaca apa yang dicatat dalam menerapkan konsep merumuskan

masalah. Hal ini dapat dilihat bahwa siswa dalam memecahkan masalah

tidak sepenuhnya aktif.

4.2.3 Merumuskan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang

sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji

kebenaranya. Kemampuan atau potensi individu untuk menebak atau

mengira-ngira (berhipotesis) dari suatu permasalahan (Wina Sanjaya,

2008:203). Merumuskan hipotesis dalam metode inkuiri memiliki

indikator menerapkan konsep dalam merumuskan hipotesis dengan

memiliki 3 item. dari 3 item itulah yang menjadi acuan untuk melihat
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sekor sub variabel merumuskan hipotesis. Berdasarkan data pada lampiran

7 dan 8 (halaman 77 dan 79) maka dapat dibuat tabel fekuensi seperti

berikut.

Tabel 4.3 Fekuensi Merumuskan Hipotesis

Sumber : Hasil Penelitian 2013

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui aktivitas siswa pada sub

variabel merumuskan hipotesis termasuk dalam kriteria “cukup aktif”.

Hasil tersebut dapat dilihat dari lampiran 9 (halaman 82) yaitu hasil dari

statistik deskriptif dengan rumus mean sebesar 9 dan termasuk dalam

kriteria “cukup aktif”. Pada tabel 4.3 dengan 30 responden dengan

mayoritas responden sejumlah 16 dengan presentase 53,33% termasuk

dalam kriteria “cukup aktif”. Hasil tertinggi dengan jumlah responden 8

dengan persentase 26,67% termasuk dalam kriteria “aktif”. Kriteria paling

rendah dengan 2 responden persentase sebesar 6,67%   adalah kriteria

“sangat kurang”. Sedangkan 4 responden dengan persentase 13,33%

termasuk dalam kriteria “kurang aktif”.

Pada sub variabel merumuskan hipotesis termasuk dalam kriteria

cukup aktif karena siswa mencari informasi untuk menerapkan konsep-

konsep dalam merumuskan hipotesis membaca buku dan mencari di

NO INTERVAL KRITERIA f %
1 12,6 ≤ 15 Sangat Aktif 0 0,00
2 10,2  < 12,6 Aktif 8 26,67
3 7,8  < 10,2 Cukup Aktif 16 53,33
4 5,4  < 7,8 Kurang Aktif 4 13,33
5 3,0  < 5,4 Sangat Kurang 2 6,67

Jumlah 30 100,00
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internet. Siswa berdiskusi untuk penerapan konsep-konsep merumuskan

hipotesis kurang memberi tanggapan. Peranan siswa dalam kelompok

memberi tanggapan saja. Maka dalam sub variabel ini siswa tidak terlalu

aktif dalam berdiskusi pada kelompoknya.

4.2.4 Mengumpulkan Data

Dalam pembelajaran inkuiri Mengumpulkan data adalah aktifitas

menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang

diajukan. Dalam pembelajaran inkuiri, mengumpulkan data merupakan

proses mental yang sangat penting dalam pengembangan intelektual.

Proses pemgumpulan data bukan hanya memerlukan motivasi yang kuat

dalam belajar, akan tetapi juga membutuhkan ketekunan dan kemampuan

menggunakan potensi berpikirnya. Kegiatan mengumpulkan data dapat

dilihat dari gambar 4.4 dibawah ini.

Gambar 4.4 Aktivitas Mengumpulkan Data
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Mengumpulkan data memiliki 2 indikator yaitu mencari data dan

cara pengumpulan data dengan masing-masing 2 item. semua item tersebut

yang menjadi acuan untuk memperoleh data sub variabel mengumpulkan

data pada metode inkuiri. Data yang sudah diolah akan dibuat tabel

fekuensi berdasarkan lampiran 7 dan 8 (halaman 77 dan 79). Tabel

fekuensi tersebut untuk mendeskripsikan hasil observasi dari sub variabel

mengumpulkan data. Tabel fekuensi tersebut sebagai berikut.

Tabel 4.4 Fekuensi Mengumpulkan Data

NO INTERVAL KRITERIA F %
1 16,8 ≤ 20 Sangat Aktif 0 0,00
2 13,6  < 16,8 Aktif 12 40,00
3 10,4  < 13,6 Cukup Aktif 14 46,67
4 7,2  < 10,4 Kurang Aktif 4 13,33
5 4,0  < 7,2 Sangat Kurang 0 0,00

Jumlah 30 100,00
Sumber : Hasil penelitian 2013

Pada Tabel 4.4 dari 30 responden dapat diketahui hasil tertinggi 12

reponden dengan prersentase 40% termasuk dalam kriteria “aktif”.

Mayoritas responden dengan 14 responden dengan persentase 46,67%

termasuk kriteria “cukup aktif”. Sedangkan 4 responden termasuk dalam

kriteria “kurang aktif” dengan persentase 13,33%.

Berdasarkan data diatas maka sub variabel mengumpulkan data

termasuk dalam kriteria “cukup aktif” ini dapat dilihat pada lampiran 9

(halaman 82) yaitu hasil perhitungan mean dengan hasil sebesar 12,85.
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Maka dari hasil tersebut kriteria sub variabel mengumpulkan data

termasuk cukup aktif dengan 19 respoden dan persentase 46,67%.

Sub variabel mengumpulkan data dikatakan cukup aktif karena

siswa saat mencari data siswa mencari di buku paket dan menggunakan

internet dan berdiskusi walaupun kurang memberi tanggapan. Cara

pengumpulan data yang dilakukan oleh siswa membaca buku dan

berdiskusi untuk menentukan bagaimana cara mengumpukan data tersebut.

Dalam mengumpulkan data hanya sebagian siswa yang aktif sedangkan

yang sebagian lagi hanya diam.

4.2.5 Menguji Hipotesis

Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang

dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh

berdasarkan pengumpulan data. Dalam sub variabel menguji hipotesis

dengan indikator siswa menerapkan data dalam menguji hipotesis dengan

3 item. ketiga item itulah yang menjadi acuan untuk menentukan kriteria

atau hasil dari sub variabel menguji hipotesis. Berdasarkan lampiran 7 dan

8 (halaman 77 dan 79) maka dapat dibuat tabel fekuensi sebagai berikut.

Tabel 4.5 Fekuensi Menguji Hipotesis

NO INTERVAL KRITERIA f %
1 12,6 ≤ 15 Sangat Aktif 0 0,00
2 10,2 < 12,6 Aktif 4 13,33
3 7,8 < 10,2 Cukup Aktif 23 76,67
4 5,4 < 7,8 Kurang Aktif 3 10,00
5 3,0 < 5,4 Sangat Kurang 0 0,00

Jumlah 30 100,00
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Pada Tabel 4.5 dapat diketahui dari 30 responden kriteria tertinggi

yaitu sebesar 4 responden dengan persentase 13,33% termasuk dalam

kriteria “aktif”. Mayoritas pada sub variabel menguji hipotesis mempunyai

responden cukup banyak yaitu 23 responden dengan persentase sebesar

76,67% termasuk dalam kriteria “cukup aktif”. Sedangkan 3 responden

dengan persentase 10% termasuk dalam kriteria “kurang aktif”.

Berdasarkan data penjelasan diatas maka sub variabel

mengumpulkan data termasuk dalam kriteria “cukup aktif” ini dapat dilihat

pada lampiran 9 yaitu hasil perhitungan mean dengan hasil sebesar 9,08.

Maka dari hasil tersebut kriteria sub variabel mengumpulkan data

termasuk cukup aktif dengan 23 respoden dan persentase 76,67%.

Sub variabel menguji hipotesis dikatakan cukup aktif karena siswa

dalam menerapkan data dalam menguji hipotesis siswa mendiskusikan

dengan teman sekelompok, membaca data yang dikumpulkan,

siwamemberi tanggapan saat berdiskusi. Siswa dalam menguji hipotesis

juga harus didasarkan pada data yang dikumpulkan dari data yang relevan.

Dalam menguji hipotesis tidak semua siswa aktif karena dalam menguji

hipotesis siswa kesulitan dalam menyusun data yang dikumpulkan untuk

dianalisis.
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4.2.6 Merumuskan Kesimpulan

Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan

yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Untuk mencapai

kesimpulan yang akurat sebaiknya siswa harus mampu memilih data yang

relevan. Merumuskan kesimpulan memiliki indikator mendeskripsikan

temuan berdasarkan hasil analisis untuk dibuat kesimpulan. Dari indikator

tersebut dijadikan 3 item pengamatan pada siswa saat melakukan

pembelajaran inkuiri. Ketiga item itulah yang menjadi acuan untuk

menentukan kriteria dan hasil dari sub variabel merumuskan kesimpulan

dengan tabel fekuensi deskriptif. Berdasarkan lampiran 7 dan 8 (halaman

77 dan 79) maka dapat dibuat tabel fekuensi persentasi sebagai berikut.

Tabel 4.6 Fekuensi Merumuskan Kesimpulan

Sumber : Hasil penelitian 2013

Pada Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa dari 30 responden mayoritas

pada sub variabel merumuskan kesimpulan terdapat 15 reponden dengan

persentase 50% termasuk dalam kriteria “aktif”. Hasil terendah terdapat

pada kriteria “kurang aktif” terdapat 2 responden dengan persentase

6,67%. Sedangkan 13 responden dengan persentase 43,33% termasuk

dalam kriteria “cukup aktif”.

NO INTERVAL KRITERIA f %
1 12,6 ≤ 15 Sangat Aktif 0 0,00
2 10,2 < 12,6 Aktif 15 50,00
3 7,8 < 10,2 Cukup Aktif 13 43,33
4 5,4 < 7,8 Kurang Aktif 2 6,67
5 3,0 < 5,4 Sangat Kurang 0 0,00

Jumlah 30 100,00
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Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat ditarik kesimpulan berdasarkan

lampiran 9 (halaman 83) yaitu hasil statistik deskriptif dengan rumus mean

sebesar 10,4. Dari hasil tersebut dapat diketahui kriteria dari sub variabel

merumuskan kesimpulan termasuk dalam kriteria “aktif”. Dalam kriteria

aktif terdapat 15 responden dengan persentase 50%.

Sub variabel merumuskan kesimpulan dikatakan aktif karena

dalam pembelajaran dengan metode inkuiri siswa membaca hasil analisis

untuk disimpulkan. Siswa dalam menentukan data untuk kesimpulan

mereka berdiskusi untuk menentukan data yang relevan serta siswa

membuat kesimpulan masing-masing dan didiskusikan untuk mendapatkan

kesimpulan yang baik.

Ditinjau dari hasil penelitian menunjukan bahwa secara

keseluruhan tentang penerapan aktivitas siswa dalam metode pembelajaran

inkuiri pada pelajaran ilmu pengetahuan sosial di SMP N 1 Magelang

sudah memenuhi seluruh sub variabel dalam suatu pembelajaran.

Berdasarkan lampiran 6 dapat dibuat tabel fekuensi dibawah ini.

Tabel 4.7 Fekuensi Aktivitas Siswa

Sumber : Hasil Penelitian 2013

NO INTERVAL KRITERIA f %
1 84 ≤ 100 Sangat Aktif 0 0,00
2 64 ≤ 84 Aktif 3 10,00
3 52 ≤ 64 Cukup Aktif 17 56,67
4 36 ≤ 52 Kurang Aktif 10 33,33
5 20 ≤ 36 Sangat Kurang 0 0,00

Jumlah 30 100,00
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Berdasarkan Tabel 4.7 tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas

siswa dalam penerapan metode inkuiri dalam pelajaran ilmu sosial (IPS) di

SMP N 1 Magelang termasuk dalam kriteria “cukup aktif”. Hal ini

dibuktikan dengan perhitung berdasarkan lampiran 9 (halaman 81) yaitu

hasil statistik deskriptif dengan rumus mean sebesar 56,27 dan terapat

dalam kriteria “cukup aktif”. Dari 30 responden kriteria tertinggi terdapat

3 responden dengan persentase 10% termasuk dalam kriteria “aktif”.

Mayoritas pada responden sebesar 17 dengan persentase 56,67% termasuk

dalamkriteria “cukup aktif”. Sedangkan kriteria terendah dengan 10

responden dan prosentase 33,33% termasuk dalam kriteria “kurang aktif”.

Aktivitas siswa dalam penerapan metode pembelajaran inkuiri

termasuk dalam kriteria cukup aktif karena dari ke-enam sub variabel 5

diantaranya orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis,

mengumpulkan data, menguji hipotesis termasuk dalam kriteria “cukup

aktif”. Sedangkan sub variabel merumuskan kesimpulan termasuk dalam

kriteria “aktif”. Dari semua aktivitas siswa dalam pembelajaran inkuiri

hanya sebagian siswa yang aktif tapi keseluruhan termasuk dalam kriteria

yang “cukup aktif”.

4.3 PEMBAHASAN

Penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana aktivitas siswa dalam

penerapan metode pembelajaran inkuiri pada pelajaran ilmu pengetahuan

sosial (IPS) di SMP N 1 Magelang. Penelitian atau pengamatan terhadap
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aktivitas siswa dalam penerapan metode pembelajaran inkuiri dilakukan

selama dua kali pertemuan. Data- data yang diteliti dalam aktivitas siswa

dalam penerapan metode pembelajaran inkuiri meliputi enam tahap

aktivitas dalam pembelajaran. Adapun enam tahap aktivitas tersebut mulai

dari tahap orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis,

mengumpulkan data, menguji hipotesis, merumuskan kesimpulan yang

dilakukan dalam metode inkuiri.

Ditinjau dari orientasi menunjukan bahwa aktifitas siswa dalam

penerapan metode pembelajaran inkuiri dalam kriteria “cukup aktif”. Hal

ini ditunjukan dari hasil observasi terhadap aktivitas siswa. Dari 30

responden dalam sub variabel orientasi 17 orang cukup aktif karena saat

memperhatikan guru mereka hanya memperhatikan saja tanpa mencatat

penjelasan guru, dan bertanya sesuai dengan apa dijelaskan, serta saat

memahami informasi siswa membaca buku. Ini menunjukkan bahwa

dalam pembelajaran metode inkuiri pada sub variabel orientasi tidak

sepenuhnya siswa aktif. Hal ini dapat dilihat ketika siswa belum mengerti

penjelasan guru mereka enggan bertanya kepada guru tetapi malah

bertanya kepada temanya. Ini juga yang membuat aktivitas siswa dalam

metode pembelajaran inkuiri cukup aktif.

Sub variabel merumuskan masalah dapat dilihat dari aktivitas siswa

dalam merumuskan masalah dan penerapan konsep-konsep dalam

merumuskan masalah. Sub variabel merumuskan masalah memiliki dua

indikator yaitu siswa dalam merumuskan masalah dan penerapan konsep-
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konsep dari fakta-fakta untuk merumuskan masalah dengan masing-

masing memiliki 2 item. Dari empat item itulah yang sebagai acuan untuk

melihat skor dari sub variabel merumuskan masalah. dalam sub variabel

ini yang diambil sebagai data yaitu segala aktivitas siswa saat merumuskan

masalah.

Aktivitas siswa dalam merumuskan masalah termasuk dalam

kriteria “cukup aktif” ini karena siswa dalam merumuskan masalah siswa

berdiskusi tetapi tidak mencatat apa yang telah didiskusikan, serta siswa

cukup memberi tanggapan saat diskusi. Siswa  membaca buku, mencari di

internet dan membaca apa yang dicatat dalam menerapkan konsep

merumuskan masalah. Hal ini dapat diketahu bahwa siswa tidak terlalu

aktif dalam merumuskan masalah. Dalam metode pembelajaran inkuiri

siswa dalam proses ini harus sudah memahami informasi yang diberikan

guru. Jadi ketika siswa belum mengerti apa yang dijelaskan atau

diinstruksikan guru kebanyakan para siswa menjadi pasif.

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang

sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji

kebenaranya. Kemampuan atau potensi individu untuk menebak atau

mengira-ngira (berhipotesis) dari suatu permasalahan. Merumuskan

hipotesis dalam metode inkuiri memiliki indikator menerapkan konsep

dalam merumuskan hipotesis dengan memiliki 3 item. dari 3 item itulah

yang menjadi acuan untuk melihat skor sub variabel merumuskan
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hipotesis. Skor tersebut yang menjadi acuan untuk mengetahui kriteria

merumuskan hipotesis.

Pada merumuskan hipotesis termasuk dalam kriteria “cukup aktif”

karena siswa mencari informasi untuk menerapkan konsep-konsep dalam

merumuskan hipotesis membaca buku dan mencari di internet. Siswa

berdiskusi untuk penerapan konsep-konsep merumuskan hipotesis kurang

memberi tanggapan. Peranan siswa dalam kelompok memberi tanggapan

saja. Maka dalam sub variabel ini siswa tidak terlalu aktif dalam

berdiskusi pada kelompoknya. Pada saat merumuskan hipotesis sebagian

besar siswa cukup aktif dalam merumuskan hipotesis.

Pembelajaran inkuiri mengumpulkan data adalah aktifitas

menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang

diajukan. Dalam pembelajaran inkuiri, mengumpulkan data merupakan

proses mental yang sangat penting dalam pengembangan intelektual.

Proses pemgumpulan data bukan hanya memerlukan motivasi yang kuat

dalam belajar, akan tetapi juga membutuhkan ketekunan dan kemampuan

menggunakan potensi berpikirnya. Mengumpulkan data memiliki 2

indikator yaitu mencari data dan cara pengumpulan data dengan masing-

masing 2 item. semua item tersebut yang menjadi acuan untuk

memperoleh data sub variabel mengumpulkan data pada metode inkuiri.

Aktivitas siswa dalam mengumpulkan data termasuk dalam kriteria

“cukup aktif”
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Aktivitas siswa dalam mengumpulkan data dikatakan “cukup aktif”

karena sebagian besar siswa cukup aktif dalam mencari data dan cara

mengumpulkan data. Pada pengamatan aktivitas siswa dalam metode

inkuiri siswa saat mencari data siswa mencari di buku paket dan

menggunakan internet. Dalam berdiskusi siswa saling bantu mencari data

yang dibutuhkan walaupun kurang memberi tanggapan. Cara

pengumpulan data yang dilakukan oleh siswa sebagian besar hanya

membaca buku dan berdiskusi untuk menentukan bagaimana untuk

mengumpukan data tersebut tapi sebagian siswa menggunakan internet.

Siswa di SMP N 1 Magelang diperbolehkan menggunakan internet saat

pelajaran dan situs yang digunakan dibatasi jadi saat mengumpulkan data

sebagianbesar siswa menggunakan internet. Dalam merumuskan masalah

sebagian besar siswa yang cukup aktif sedangkan yang sebagian lagi

kurang aktif.

Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang

dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh

berdasarkan pengumpulan data. Dalam sub variabel menguji hipotesis

dengan indikator siswa menerapkan data dalam menguji hipotesis dengan

3 item. ketiga item itulah yang menjadi acuan untuk menentukan kriteria

atau hasil dari sub variabel menguji hipotesis. Dengan ke tiga item itulah

aktivitas siswa dalam menguji hipotesis dapat diketahui dan kriteria

menguji hipotesis termasuk dalam kriteria “cukup aktif”
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Menguji hipotesis dikatakan cukup aktif karena siswa dalam

menerapkan data dalam menguji hipotesis siswa mendiskusikan dengan

teman sekelompok, membaca data yang dikumpulkan, siwamemberi

tanggapan saat berdiskusi. Siswa dalam menguji hipotesis juga harus

didasarkan pada data yang dikumpulkan dari data yang relevan. Dalam

menguji hipotesis tidak semua siswa aktif karena dalam menguji hipotesis

siswa kesulitan dalam menyusun data yang dikumpulkan untuk dianalisis.

Sub variabel terakhir adalah merumuskan kesimpulan, dari hasil

penelitian merumuskan kesimpulan yang dilakukan oleh setiap siswa

dalam pelajaran IPS di SMP N 1 Magelang termasuk dalam kriteria

“aktif”. Merumuskan kesimpulan memiliki indikator mendeskripsikan

temuan berdasarkan hasil analisis untuk dibuat kesimpulan. Dari indikator

tersebut dijadikan 3 item pengamatan pada siswa saat melakukan

pembelajaran inkuiri. Tiga item tersebut yangmenjadi acuan untuk

menentukan kriteria aktivitas siswa dalam merumuskan kesimpulan

dengan kriteria aktif. Merumuskan kesimpulan termasuk dalam kriteria

aktif karena siswa mendeskripsikan hasil analisis cukup baik dengan

meneliti hasil analisis dan mendiskusikanya. Siswa berdiskusi menentukan

kesimpulan yang tepat dengan membandingan jawaban dari semua

anggota kelompok. Siswa dalam membuat kesimpulan membuat sendiri

kemudian di dikusikan dengan kelompok. Dengan demikian siswa bekerja

semua untuk membuat kesimpulan. Hal tersebut yang membuat aktifitas

siswa merumuskan kesimpulan termasuk dalam kriteria aktif.
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Berdasarkan enam sub variabel yaitu orientasi, merumuskan

masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis,

merumuskan kesimpulan maka aktivitas siswa dalam penerapan metode

pembelajaran inkuiri pada mata pelajaran IPS di SMP N 1 Magelang

Aktivitas siswa dalam penerapan metode pembelajaran inkuiri termasuk

dalam kriteria “cukup aktif” karena dari ke-enam sub variabel lima

diantaranya orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis,

mengumpulkan data, menguji hipotesis termasuk dalam kriteria “cukup

aktif”. Sedangkan sub variabel merumuskan kesimpulan termasuk dalam

kriteria “aktif”. Hasil tersebut didapat dari tiga puluh responden tujuh

belas responden terdapat pada kriteria “cukup aktif” dan juga ini dapat

dilihat dari hasil perhitungan statistik dengan rumus mean yang terdapat

dalam kriteria tersebut. Dari sub variabel orientasi siswa cukup aktif dalam

mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode inkuiri sesuai

dengan penerapan metode inkuiri itu sendiri. Dari sub variabel

merumuskan masalah siswa juga cukup aktif dalam merumuskan

kesimpulan saat berdiskusi. Sub variabel merumuskan hipotesis siswa

sudah cukup aktif dan memberi tanggapan terhadap kelompok. Sub

variabel mengumpulkan data juga termasuk cukup aktif karena dalam

mencari data siswa mencari buku dan membaca buku yang sesuai untuk

memperoleh data. Menguji hipotesis juga termasuk dalam kriteria cukup

aktif dan sebagaian besar responden pada sub variabel ini cukup aktif.
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Sedangkan sub variabel merumuskan kesimpulan sebagian siswa sudah

aktif dalam melaksanakan kegiatan dalam metode pemebelajaran inkuiri.

Metode pembelajaran inkuiri sering dilakukan guru di kelas untuk

menjadikan hidup dalam mengajar karena aktivitas siswa meningkat dari

biasanya. Ini biasanya diterapkan pada sebagian guru ilmu pengetahuan

sosial. Aktivitas tersebut juga menjadikan siswa tidak bosan terhadap

pelajaran karena siswa dilibatkan langsung dalam pembelajaran.

Berdasarkan hasil observasi tersebut aktivitas siswa dalam

penerapan metode pembelajaran inkuiri mempunyai prospek kedepan yang

baik karena bagi guru mempermudah guru dalam menyampaikan materi

tanpa harus berbicara terus menerus dalam kelas. Sedangkan siswa tidak

akan mudah bosan karena terlibat langsung dalam pembelajaran dan

mudah memahami pelajaran yang disampaikan guru. pembelajaran inkuiri

dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya

belajar mereka. Sehingga siswa akan mudah memahami pelajaran yang

diberikan karena siswa mampu mencari dan menemukan informasi atau

materi pelajaran sendiri.
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BAB 5

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 4 dapat

disimpulkan sebagai berikut. Aktivitas siswa dalam penerapan metode

pembelajaran inkuiri termasuk dalam kriteria cukup aktif karena dari ke-enam sub

variabel 5 diantaranya orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis,

mengumpulkan data, menguji hipotesis termasuk dalam kriteria “cukup aktif”.

Sedangkan sub variabel merumuskan kesimpulan termasuk dalam kriteria “aktif”.

Dari semua aktivitas siswa dalam pembelajaran inkuiri hanya sebagian siswa yang

aktif tapi keseluruhan termasuk dalam kriteria yang “cukup aktif”.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diberi saran sebagai berikut:

1. Siswa harus memperhatikan saat guru menjelaskan agar siswa dapat

memahami proses pembelajaran inkuiri.

2. Siswa diharapakan berani bertanya jika tidak menegrti agar siswa mudah

memahami konsep-konsep yang dipelajari.

3. Saat berdiskusi memberi tanggapan dan berani mengemukakan pendapatnya.
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Lampiran 1
KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

Variabel :  Aktivitas siswa dalam pembelajaran pembelajara inkuiri
No Sub variabel Indikator No. Item

Observasi
Jumlah

item

1 Orientasi Aktivitas memahami
Informasi dan konsep-konsep
pembelajaran

1,2,3 3

2 Merumuskan masalah Siswa dalam merumuskan
masalah

4,5 2

Penerapan konsep-konsep
untuk merumuskan masalah

6,7 2

3 Merumuskan
hipotesis

Penerapan konsep-konsep
untuk merumuskan hipotesis

8,9,10 3

4 Mengumpulkan data Mencari data 11,12 2

Cara pengumpulan data 13,14 2

5 Menguji hipotesis Penerapan data untuk
menguji hipotesis

15,16,17 3

6 Merumuskan
kesimpulan

Mendeskripsikan hasil
analisis untuk dibuat
kesimpulan

18,19,20 3
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Lampiran 2
PARAMETER OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN INKUIRI

No
Item

Sub-variabel indikator Komponen kriteria

1 Orientasi Aktivitas
memahami
Informasi dan
konsep-kosep
pembelajaran

Siswa saat memperhatikan
penjelasan guru

1. Bercanda
2. Meperhatikan tapi sambil mengobrol

dengan teman
3. Memperhatikan (berkosentrasi kepada

guru)
4. Meperhatikan dan mencatat
5. Memperhatikan dari awal sampai akhir

dan mencatat apa yang perlu dicatat
Siswa bertanya untuk memahami
konsep-konsep pembelajaran

1. Tidak bertanya
2. Siswa bertanya tidak sesuai dengan apa

yang dijelaskan
3. Siswa bertanya dan tidak mencatatnya
4. Siswa bertanya sesuai yang dijelaskan

guru dan mencatat
5. Siwa bertanya beberapa kali dan siswa

mencatat serta langsung membuat
rumusan masalah

Apa yang dilakukan siswa dalam
memahami informasi dan konsep
pembelajaran

1. Diam
2. Siswa membaca buku
3. Siswa membaca buku dan mencatat
4. Siswa membaca buku dan mencari di

internet
5. Siswa membaca buku, mencari di internet

dan mencatat serta bertanya pada guru
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2 Merumuskan
masalah

Siswa dalam
merumuskan
masalah

Siswa berdiskusi dalam
merumuskan masalah

1. Diam
2. Siswa mencatat tetapi tidak ikut

berdiskusi
3. Siswa ikut berdiskusi tetapi tidak

mencatat apa yang didiskusikan
4. Siswa ikut berdiskusi dan mencatat hasil

diskusinya
5. Siswa memberi saran saat berdiskusi dan

mencatat rumusan masalah yang telah
didiskusikan

Siswa memberi tanggapan saat
berdiskusi merumuskan masalah

1. Diam
2. Kurang memberi tanggapan
3. Cukup Memberi tanggapan
4. Menanggapi dan memberi saran pada

kelompok
5. Memberi tanggapan dan saran yang

sangat tepat saat berdiskusi dengan
kelompok dan mencatatnya

Penerapan
konsep-konsep
dari fakta-fakta
untuk
merumuskan
masalah

Siswa mencari informasi untuk
menerapkan konsep-konsep dalam
merumuskan masalah

1. Tidak ikut mencari
2. Siswa membaca buku
3. Siswa membaca buku dan mencari di

internet
4. Siswa membaca buku, mencari internet,

dan keperpustakaan
5. Siswa membaca buku, mencari di

internet, keperpustakaan, serta mencari di
media pembelajaran lain untuk mencari
konsep-konsep dalam merumuskan
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masalah
Bagaimana siswa menerapkan
konsep-konsep merumuskan
masalah

1. Diam
2. Berdiskusi
3. Berdiskusi dan membaca buku
4. Siswa ikut berdiskusi dan menanggapi
5. Siswa ikut berdiskusi dan menanggapi

serta memberi saran untuk memilih
konsep-konsep

3 Merumuskan
hipotesis

Penerapan
konsep-konsep
dalam
merumuskan
hipotesis

Siswa mencari informasi untuk
menerapkan konsep-konsep dalam
merumuskan hipotesis

1. Diam
2. Membaca buku
3. Membaca buku dan menggunakan

internet
4. Siswa membaca buku, mencari di

internet, dan membaca jurnal
5. Siswa membaca buku paket, mencari di

internet, serta mencari di media
pembelajaran lain untuk merumuskan
hipotesis

Siswa berdiskusi untuk penerapan
konsep-konsep merumuskan
hipotesis

1. Hanya diam
2. Hanya ikut berdiskusi saja
3. Siswa ikut berdiskusi kurang memberi

tanggapan
4. Siswa menanggapi saat berdiskusi
5. Siswa ikut berdiskusi dan menanggapi

serta memberi saran untuk merumuskan
hipotesis

Peranan siswa dalam kelompok saat 1. Hanya diam
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ber diskusi merumuskan hipotesis 2. Mencatat apa yang didiskusikan
kelompok

3. Memberi tanggapan
4. Memberi tanggapan dan saran
5. Memberi tanggapan dan saran serta

mencatat hasil dari diskusi
4 Mengumpulkan

data
Mencari data Siswa dalam mencari data 1. Hanya diam

2. Siswa mencari dibuku paket
3. Siswa mencari di buku paket dan mencari

di internet
4. Siswa mencari di buku paket, mencari

internet dan mencari dari buku lain
5. siswa mencari dari semua bahan ajar dan

media yang ada
Siswa berdiskusi dengan kelompok
saat mencari data

1. tidak berdiskusi
2. Hanya ikut diskusi
3. Siswa ikut berdiskusi tetapi kurang

memberi tanggapan
4. Siswa menanggapi saat berdiskusi

dengan kelompoknya
5. Siswa ikut berdiskusi dan menanggapi

serta memberi saran saat mencari data

Cara
pengumpulan
data

Usaha siswa dalam mengumpulkan
data

1. tidak berusaha sama sekali
2. mencontek dari teman
3. membaca buku paket
4. mencari dengan membaca buku dan

berdiskusi dengan teman
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5. mencari data lebih dari satu bahan yang
digunakan dan mendiskusikannya

Bagaimana cara siswa
mengumpulkan data

1. hanya diam
2. melakukan observasi
3. melakukan observasi dan membaca buku
4. melakukan observasi, membaca buku,

mengumpulkan data lewat internet
5. melakukan observasi, membaca buku,

mencari lewat internet, dan menyusun
data tersebut

5 Menguji
hipotesis

Menerapkan
data untuk
menguji
hipotesis

Bagaimana menerapkan data dalam
menguji hipotesis

1. tidak melakukan apa-apa
2. mengerjakan sendiri
3. berdiskusi dengan teman
4. berdiskusi dengan teman dan membaca

data yang telah dikumpulkan
5. berdiskusi dengan teman dan membaca

data yang dikumpulkan serta bertanya
kepada guru untuk memastikan
kebenaranya

Apa yang dilakukan siswa dalam
menguji hipotesis

1. hanya diam
2. hanya menyontek teman
3. membaca data yang dikumpulkan
4. membaca data yang dikumpulkan dan

mendiskusikan dengan teman
5. membaca data yang dikumpulkan,

mendiskusikan dengan kelompok serta
bertanya pada guru untuk memastikan
kebenaran hasil analisis data
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Siswa berdiskusi untuk menguji
hipotesis

1. Hanya diam
2. Hanya ikut diskusi
3. Siswa ikut berdiskusi dan menanggapi
4. Siswa menanggapi saat berdiskusi

dengan kelompoknya serta mencatat hasil
diskusi

5. Siswa ikut berdiskusi,  menanggapi dan
memberi saran, serta mencatat saat
menguji hipotesis

6 Merumuskan
kesimpulan

Mendeskripsikan
temuan
berdasarkan
hasil analisis
untuk dibuat
kesimpulan

Siswa dalam mendeskripsikan
temuan dari hasil analisis data
untuk dibuat kesimpulan

1. tidak melakukan apa-apa
2. berdiskusi dengan teman
3. meneliti hasil analisis
4. meneliti hasil analisis dan

mendiskusikanya
5. meneliti hasil analisis dan

mendiskusikanya serta memberi
tanggapan saat diskusi

Siswa dalam menentukan
kesimpulan yang sesuai

1. diam saja
2. berdiskusi tetapi tidak mencatat
3. mendiskusikannya dan hanya mencatat

hasil diskusinya saja
4. berdiskusi dan membandingkan

kesimpulan yang dibuat untuk
menemukan kesimpulan yang tepat

5. berdiskusi dan membandingkan
kesimpulan yang dibuat untuk
menemukan kesimpulan yang tepat dan
mencatat dari hasil diskusi
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Bagaimana siswa membuat
kesimpulan

1. tidak membuat
2. membuat sendiri
3. berdiskusi dengan kelompok
4. membuat sendiri kemudian didiskusikan

dengan kelompok
5. membuat kesimpulan dan di diskusikan

dengan kelompok kemudian hasilnya
dipresentasikan
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Lampiran 3
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA

Nama responden :
Kelas :
Hari, tanggal :
Keterangan : Berilah tanda cek (√) pada kolom menurut pengamatan
anda
No Aspek Yang Diamati Skor

1 2 3 4 5
1 Bagaimana siswa saat memperhatikan penjelasan guru
2 Siswa bertanya untuk memahami konsep-konsep

pembelajaran
3 Apa yang dilakukan siswa dalam memahami informasi

dan konsep pembelajaran
4 Siswa berdiskusi dalam merumuskan masalah

5 Siswa memberi tanggapan saat berdiskusi merumuskan
masalah

6 Siswa mencari informasi untuk menerapkan konsep-
konsep dalam merumuskan masalah

7 Bagaimana siswa menerapkan konsep-konsep
merumuskan masalah

8 Siswa mencari informasi untuk menerapkan konsep-
konsep dalam merumuskan hipotesis

9 Siswa berdiskusi untuk penerapan konsep-konsep
merumuskan hipotesis

10 Peranan siswa dalam kelompok saat berdiskusi
merumuskan hipotesis

11 Bagaimana Siswa dalam mencari data
12 Siswa berdiskusi dengan kelompok saat mencari data
13 Usaha siswa dalam mengumpulkan data
14 Bagaimana cara siswa mengumpulkan data
15 Bagaimana menerapkan data dalam menguji hipotesis
16 Apa yang dilakukan siswa dalam menguji hipotesis
17 Siswa berdiskusi untuk menguji hipotesis
18 Siswa dalam mendeskripsikan temuan dari hasil

analisis data untuk dibuat kesimpulan
19 Siswa dalam menentukan kesimpulan yang sesuai
20 Bagaimana siswa membuat kesimpulan



75

Lampiran 7

Tabulasi Sub Variabel Orientasi, Merumuskan Masalah, Merumuskan Hipotesis, Mengumpulkan Data, Menguji Hipotesis,
Merumuskan Kesimpulan

No
Respd

Orientasi
Merumuskan

Masalah
Merumuskan

Hipotesis Mengumpulkan Data
Menguji
Hipotesis

Merumuskan
Kesimpulan JML

SKOR1 2 3 ∑ 4 5 6 7 ∑ 8 9 10 ∑ 11 12 13 14 ∑ 15 16 17 ∑ 18 19 20 ∑
R1 4 3 2 9 3 3 4 3 13 2 1 1 4 2 3 3 2 10 3 4 3 10 3 2 2 7 49
R2 5 2 5 12 4 3 3 4 14 3 4 4 11 3 2 3 3 11 2 3 3 8 3 3 3 9 54
R3 3 2 3 8 3 4 2 3 12 3 4 3 10 2 3 4 3 12 4 3 2 9 3 4 1 8 49
R4 5 4 3 12 4 3 2 3 12 3 2 4 9 3 3 4 3 13 3 2 3 8 4 3 2 9 54
R5 4 1 2 7 2 3 3 2 10 4 3 3 10 3 4 3 2 12 4 3 3 10 2 3 3 8 47
R6 2 2 3 7 1 1 3 3 8 2 1 2 5 3 2 3 4 12 2 2 2 6 3 3 3 9 42
R7 3 2 4 9 4 3 2 3 12 2 3 1 6 4 4 4 3 15 3 2 3 8 3 4 3 10 54
R8 4 1 3 8 4 2 3 4 13 3 3 4 10 2 2 2 3 9 3 4 3 10 4 3 3 10 50
R9 4 2 3 9 2 3 3 3 11 3 2 3 8 3 4 3 1 11 3 2 3 8 3 4 3 10 49
R10 3 2 3 8 2 3 4 3 12 2 4 3 9 4 3 4 3 14 3 3 2 8 3 4 3 10 52
R11 4 3 4 11 3 2 3 4 12 3 3 4 10 2 3 3 3 11 3 4 3 10 4 3 4 11 55
R12 3 4 3 10 3 3 2 4 12 4 4 2 10 3 3 3 3 12 3 2 2 7 3 3 4 10 51
R13 3 4 3 10 2 3 4 3 12 3 2 4 9 3 4 3 3 13 4 3 4 11 3 4 4 11 57
R14 5 4 2 11 3 3 3 3 12 4 3 4 11 4 3 2 3 12 3 2 3 8 3 3 3 8 52
R15 3 4 3 10 2 4 3 3 12 3 4 4 11 2 2 3 4 11 4 4 3 11 5 3 4 12 56
R16 1 1 4 6 3 2 3 4 12 3 2 3 8 4 3 3 3 13 2 2 4 8 3 2 2 7 46
R17 2 1 4 7 3 2 3 4 12 4 4 3 11 4 4 4 3 15 4 4 4 12 4 4 4 12 58
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R18 3 4 4 11 3 2 2 3 10 4 4 4 12 3 4 3 3 13 3 4 3 10 2 3 4 9 53
R19 4 3 3 10 4 4 5 4 17 3 2 3 8 2 4 4 3 13 3 3 4 10 4 3 4 11 61
R20 4 4 4 12 3 2 4 4 13 3 4 3 10 4 4 4 4 16 3 4 3 10 4 4 4 12 64
R21 2 2 2 6 4 3 4 5 16 3 4 4 11 3 4 3 4 14 3 3 4 10 4 4 4 12 58
R22 3 4 3 10 2 3 4 2 11 2 3 4 9 3 3 2 2 10 3 3 4 10 3 4 4 11 52
R23 4 2 2 8 3 2 4 3 12 3 2 2 7 2 3 4 3 12 3 2 4 9 4 2 5 11 52
R24 3 3 4 7 4 3 4 4 13 3 3 4 10 3 4 4 4 10 3 4 4 9 4 4 3 11 65
R25 4 3 2 9 2 2 3 3 10 3 1 3 7 2 3 4 3 12 3 2 4 9 3 5 4 12 52
R26 3 1 1 5 2 3 4 2 11 3 3 3 9 2 2 3 3 10 3 3 3 9 4 3 4 11 46
R27 2 4 3 9 3 3 4 2 12 3 4 2 9 3 3 4 4 14 3 2 4 9 3 3 4 10 54
R28 3 3 4 10 4 4 4 4 16 3 3 2 8 2 2 2 2 8 2 3 3 8 4 3 4 11 53
R29 3 2 3 8 4 3 1 1 9 2 3 2 7 2 3 3 1 9 2 2 4 8 3 4 4 11 45
R30 3 4 3 10 4 3 4 4 15 4 4 5 13 4 4 4 4 16 3 4 4 11 4 4 4 12 64
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Lampiran 8
TABULASI HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA

No
Respd

Nomer Item Observasi JML
SKOR1 2 3 ∑ 4 5 6 7 ∑ 8 9 10 ∑ 11 12 13 14 ∑ 15 16 17 ∑ 18 19 20 ∑

R1 4 3 2 9 3 3 4 3 13 2 1 1 4 2 3 3 2 10 3 4 3 10 3 2 2 7 49

R2 5 2 5 12 4 3 3 4 14 3 4 4 11 3 2 3 3 11 2 3 3 8 3 3 3 9 54

R3 3 2 3 8 3 4 2 3 12 3 4 3 10 2 3 4 3 12 4 3 2 9 3 4 1 8 49

R4 5 4 3 12 4 3 2 3 12 3 2 4 9 3 3 4 3 13 3 2 3 8 4 3 2 9 54

R5 4 1 2 7 2 3 3 2 10 4 3 3 10 3 4 3 2 12 4 3 3 10 2 3 3 8 47

R6 2 2 3 7 1 1 3 3 8 2 1 2 5 3 2 3 4 12 2 2 2 6 3 3 3 9 42

R7 3 2 4 9 4 3 2 3 12 2 3 1 6 4 4 4 3 15 3 2 3 8 3 4 3 10 54

R8 4 1 3 8 4 2 3 4 13 3 3 4 10 2 2 2 3 9 3 4 3 10 4 3 3 10 50

R9 4 2 3 9 2 3 3 3 11 3 2 3 8 3 4 3 1 11 3 2 3 8 3 4 3 10 49

R10 3 2 3 8 2 3 4 3 12 2 4 3 9 4 3 4 3 14 3 3 2 8 3 4 3 10 52

R11 4 3 4 11 3 2 3 4 12 3 3 4 10 2 3 3 3 11 3 4 3 10 4 3 4 11 55

R12 3 4 3 10 3 3 2 4 12 4 4 2 10 3 3 3 3 12 3 2 2 7 3 3 4 10 51

R13 3 4 3 10 2 3 4 3 12 3 2 4 9 3 4 3 3 13 4 3 4 11 3 4 4 11 57

R14 5 4 2 11 3 3 3 3 12 4 3 4 11 4 3 2 3 12 3 2 3 8 3 2 3 8 51

R15 3 4 3 10 2 4 3 3 12 3 4 4 11 2 2 3 4 11 4 4 3 11 5 3 4 12 56

R16 1 1 4 6 3 2 3 4 12 3 2 3 8 4 3 3 3 13 2 2 4 8 3 2 2 7 46

R17 2 1 4 7 3 2 3 4 12 4 4 3 11 4 4 4 3 15 4 4 4 12 4 4 4 12 58

R18 3 4 4 11 3 2 2 3 10 4 4 4 12 3 4 3 3 13 3 4 3 10 2 3 4 9 53

R19 4 3 3 10 4 4 5 4 17 3 2 3 8 2 4 4 3 13 3 3 4 10 4 3 4 11 61
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R20 4 4 4 12 3 2 4 4 13 3 4 3 10 4 4 4 4 16 3 4 3 10 4 4 4 12 63

R21 2 2 2 6 4 3 4 5 16 3 4 4 11 3 4 3 4 14 3 3 4 10 4 4 4 12 58

R22 3 4 3 10 2 3 4 2 11 2 3 4 9 3 3 2 2 10 3 3 4 10 3 4 4 11 52

R23 4 2 2 8 3 2 4 3 12 3 2 2 7 2 3 4 3 12 3 2 4 9 4 2 5 11 52

R24 3 2 2 7 2 3 4 4 13 3 3 4 10 3 2 4 1 10 3 4 2 9 4 4 3 11 50

R25 4 3 2 9 2 2 3 3 10 3 1 3 7 2 3 4 3 12 3 2 4 9 3 5 4 12 52

R26 3 1 1 5 2 3 4 2 11 3 3 3 9 2 2 3 3 10 3 3 3 9 4 3 4 11 46

R27 2 4 3 9 3 3 4 2 12 3 4 2 9 3 3 4 4 14 3 2 4 9 3 3 4 10 54

R28 3 3 4 10 4 4 4 4 16 3 3 2 8 2 2 2 2 8 2 3 3 8 4 3 4 11 53

R29 3 2 3 8 4 3 1 1 9 2 3 2 7 2 3 3 1 9 2 2 4 8 3 4 4 11 45

R30 3 4 3 10 4 3 4 4 15 4 4 5 13 4 4 4 4 16 3 4 4 11 4 4 4 12 64



Lampiran 9

ANALISIS DESKRIPTIF DENGAN RUMUS MEAN

1. Sub Variabel Orientasi

= 265,230
= 8,84

2. Sub Variabel Merumuskan Masalah

= 366,430
= 12,21

3. Sub Variabel Merumuskan Hipotesis

NO INTERVAL KRITERIA x f fx

1 12,6 ≤ 15 Sangat Aktif 13,8 0 0
2 10,2 ≤ 12,6 Aktif 11,4 6 68,4
3 7,8 ≤ 10,2 Cukup Aktif 9 17 153
4 5,4 ≤ 7,8 Kurang Aktif 6,6 6 39,6
5 3,0 ≤ 5,4 Sangat Kurang 4,2 1 4,2

Jumlah 30 265,2

NO INTERVAL KRITERIA x f fx

1 16,8 ≤ 20 Sangat Aktif 18,4 1 18,4
2 13,6 ≤ 16,8 Aktif 15,2 5 76
3 10,4 ≤ 13,6 Cukup Aktif 12 19 228
4 7,2 ≤ 10,4 Kurang Aktif 8,8 5 44
5 4,0 ≤ 7,2 Sangat Kurang 5,6 0 0

Jumlah 30 366,4

NO INTERVAL KRITERIA x f fx

1 12,6 ≤ 15 Sangat Aktif 13,8 0 0
2 10,2 ≤ 12,6 Aktif 11,4 8 91,2
3 7,8 ≤ 10,2 Cukup Aktif 9 16 144
4 5,4 ≤ 7,8 Kurang Aktif 6,6 4 26,4
5 3,0 ≤ 5,4 Sangat Kurang 4,2 2 8,4

Jumlah 30 270
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= 27030
= 9

4. Sub Variabel Mengumpulkan Data

= 385,630
= 12,85

5. Sub Variabel Menguji Hipotesis

= 272,430
= 9,08

6. Sub Variabel Merumuskan Kesimpulan

NO INTERVAL KRITERIA x f fx

1 16,8 ≤ 20 Sangat Aktif 18,4 0 0
2 13,6 ≤ 16,8 Aktif 15,2 12 182,4
3 10,4 ≤ 13,6 Cukup Aktif 12 14 168
4 7,2 ≤ 10,4 Kurang Aktif 8,8 4 35,2
5 4,0 ≤ 7,2 Sangat Kurang 5,6 0 0

Jumlah 30 385,6

NO INTERVAL KRITERIA x f fx

1 12,6 ≤ 15 Sangat Aktif 13,8 0 0
2 10,2 ≤ 12,6 Aktif 11,4 4 45,6
3 7,8 ≤ 10,2 Cukup Aktif 9 23 207
4 5,4 ≤ 7,8 Kurang Aktif 6,6 3 19,8
5 3,0 ≤ 5,4 Sangat Kurang 4,2 0 0

Jumlah 30 272,4

NO INTERVAL KRITERIA x f fx

1 12,6 ≤ 15 Sangat Aktif 13,8 0 0
2 10,2 ≤ 12,6 Aktif 11,4 15 171
3 7,8 ≤ 10,2 Cukup Aktif 9 13 117
4 5,4 ≤ 7,8 Kurang Aktif 6,6 2 13,2
5 3,0 ≤ 5,4 Sangat Kurang 4,2 0 0

Jumlah 30 301,2
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= 301,230
= 10,04

7. Variabel Aktivitas Siswa

= 168830
= 56,27

NO INTERVAL KRITERIA x f fx

1 84 ≤ 100 Sangat Aktif 13,8 0 0
2 64 ≤ 84 Aktif 11,4 3 228
3 52 ≤ 64 Cukup Aktif 9 17 1020
4 36 ≤ 52 Kurang Aktif 6,6 10 440
5 20 ≤ 36 Sangat Kurang 4,2 0 0

Jumlah 30 1688
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Lampiran 10
Daftar Nama Responden

No Nama Responden Kelas Kode
1 Aulia Rizki Damayanti 9A R-1
2 Bayu Murti Wicaksosno 9A R-2
3 Rut Dwi Ardiyantini 9A R-3
4 Karina Intan Indradewi 9B R-4
5 Liwiryo Sudarso 9B R-5
6 Nila Putri Maharani 9B R-6
7 Anggoro Wisnu A.W 9D R-7
8 Bintang Bramasya 9D R-8
9 Olivia Amali Valentine 9D R-9
10 Anggara Andika Yudha 9E R-10
11 Rahmanita 9E R-11
12 Yusuf Arifin 9E R-12
13 Agung Stria winayu 9F R-13
14 Karina Maharani 9F R-14
15 Nabila Elsa Audina 9C R-15
16 Alif Ramadan 9C R-16
17 Ilham Darutama 9C R-17
18 Waskita Ghaziaditya 9G R-18
19 Leni Mitrasari 9G R-19
20 Qonita 9G R-20
21 Dian Fitri Utami 9G R-21
22 Emi Tamiliyah 8F R-22
23 Maysaroh 8F R-23
24 Dewi Anggraini 8F R-24
25 Iqbal Bagaskoro 8G R-25
26 Halimah Noveriana 8G R-26
27 Rahayu Dwi Astuti 8G R-27
28 Addson Theo 8E R-28
29 Husna Amalia 8E R-29
30 Vika Ayu Diyanti 8E R-30


