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RINGKASAN 
 

Wahydah. Keefektifan Pendekatan Inkuiri Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada 
Pembelajaran TIK SD. Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran TIK SD antara model Pembelajaran inkuiri 
dengan model pembelajaran langsung dan menguji perbedaan keefektifan 
terhadap proses kegiatan pembelajaran antara model pembelajaran inkuiri 
dengan model pembelajaran langsung. Penelitian maka jenis penelitian ini 
adalah penelitian eksperimen, dan menggunakan metode penelitian dengan 
model rancangan deskriptif dan rancangan kuasi eksperimen (quasy 
experiments). Sedangkan rancangan penelitian yang digunakan adalah “Posted 
Only Control Group Design”. Sampel penelitian adalah siswa SD Katolik 2 
Samarinda dan SD Katolik 3 Samarinda sebanyak 106 guru yang dipilih 
menggunakan teknik proportional random sampling dari populasi sejumlah 42 
siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan tes awal (pretes), tes akhir 
(postes) dan observasi. Instrumen dikalibrasi dengan menggunakan validitas 
butir dan koefisien reliabilitas. Validitas butir diuji menggunakan koefisien 
korelasi point biserial, sedangkan koefisien reliabilitas instrumen diuji 
menggunakan Sperman Brown. Uji persyaratan analisis data dilakukan dengan 
uji normalitas populasi menggunakan chi-kuadrat mengenai uji homogenitas 
menggunakan Uji varians (F). Untuk data penelitian dianalisis menggunakan uji- 
t. Hasil penelitian ini menemukan bahwa : (1) Tidak ada perbedaan hasil belajar 
antara model pembelajaran inkuiri dengan pembelajaran langsung. Diperoleh t 

hitung = 0,604 yang selanjutnya dikonsultasikan dengan t tabel dengan derajat 
kebebasan (dk) = (18+24-2) = 40 taraf signifikan 5%, maka diperoleh t tabel = 
2,021. Ternyata t hitung lebih kecil t tabel atau t hitung (0,604) < t tabel (2,021). (2) 
Tidak ada perbedaan keefektivan  belajar antara model pembelajaran inkuiri 
dengan pembelajaran langsung.  Diperoleh t hitung = 0,834 yang selanjutnya 
dikonsultasikan dengan t tabel dengan derajat kebebasan (dk) = (18+24-2) = 40 
taraf signifikan 5%, maka diperoleh t tabel = 2,021. Ternyata t hitung lebih kecil t 

tabel atau t hitung (0,834) < t tabel (2,021).  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan mempunyai peran penting untuk menjamin 

perkembangan dan kelangsungan kehidupan manusia, karena pendidikan 
pada dasarnya merupakan upaya menyiapkan peserta didik dimasa 
mendatang. Pendidikan juga merupakan proses pertumbuhan dimana 
individu diberi pertolongan untuk mengembangkan kemampuan, minat 
dan bakatnya.1 Sebagaimana tertulis dalam tujuan pendidikan nasional 
yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia 
seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Mahas Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan 
keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap 
dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan 
kebangsaan.2 

Pembangunan di Indonesia antara lain diarahkan untuk 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang 
berkualitas sangat diperlukan dalam pembangunan bangsa khususnya 
pembangunan di bidang pendidikan. Dalam era globalisasi ini, sumber 
daya manusia yang berkualitas akan menjadi tumpuan utama agar suatu 
bangsa dapat berkompetisi. Sehubungan dengan hal tersebut, pendidikan 
formal merupakan salah satu wahana dalam membangun sumber daya 
manusia yang berkualitas.  

Berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan 
Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, salah satu 
poinnya adalah Penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif 
berdasarkan nilai nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan 
karakter bangsa. Penerapan pendekatan belajar aktif yang ditunjang 
pelaksanaan manajemen berbasis sekolah memiliki dasar hukum yang 
bersumber dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional. Perundang-undangan ini selanjutnya dijabarkan 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan berikut ini. 
1. Proses belajar-mengajar pada satuan pendidikan diselenggarakan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 
peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang 
cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan 
minat, bakat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 
(Pasal 19, Ayat 1). 

2. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan 
menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang 
ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, 
dan akuntabilitas. (Pasal 49, butir 1). 

                                                           
1
 Ali Syaifullah, Dasar-Dasar Sosial Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1988), h. 85. 

2
 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Th. 2003 
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Pendekatan belajar aktif dewasa ini amat dominan dilaksanakan di 
berbagai negara maju dan juga diikuti oleh banyak negara berkembang. 
Anutan pendekatan ini pada dasarnya dipengaruhi oleh aliran 
konstruktivisme dalam teori belajar. 3 

Proses belajar-mengajar akan berjalan dengan baik kalau metode 
yang digunakan betul-betul tepat, karena antara pendidikan dengan 
metode saling berkaitan. “Selain itu juga, proses belajar mengajar tidak 
berlangsung dalam satu arah (one way system) melainkan terjadinya 
secara timbal balik (interactive, two way traffic system)” 4 Kedua kegiatan 
ini saling mempengaruhi dan dapat menentukan hasil belajar. 
Kemampuan guru dalam menyampaikan pelajaran dengan baik, 
merupakan syarat mutlak yang tidak dapat ditawar lagi, karena hal ini 
dapat mempengaruhi proses mengajar dan hasil belajar siswa. Agar dapat 
menyampaikan pelajaran dengan baik guru harus menguasai materi 
pelajaran, selain itu guru harus terampil dalam memilih dan menggunakan 
metode mengajar yang tepat untuk situasi dan kondisi yang dihadapinya. 
Guru diharapkan dapat memiliki pengertian secara umum mengenai sifat 
berbagai metode pembelajaran, baik mengenai kebaikan metode tersebut 
maupun mengenai kelemahan-kelemahannya. 
 Salah satu mata pelajaran yang diberikan di sekolah SD adalah 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Mata pelajaran TIK diajarkan 
sebagai salah satu mata pelajaran keterampilan yang pelaksanaannya 
dapat dilakukan secara terpisah bersama-sama dengan mata pelajaran 
keterampilan lainnya. Mata pelajaran TIK mempunyai tujuan yaitu dapat 
mengetahui, mengenal, atau memahami teknologi informasi dan 
komunikasi, terampil memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 
untuk proses pembelajaran dan dalam kehidupan sehari-hari.  

Pengamatan sementara peneliti pada SD Katolik 2 Samarinda dan 
SD Katolik 3 Samarinda pada pelaksanaan pembelajaran TIK di kelas 
tidak membiasakan siswa untuk memecahkan masalah dan menemukan 
cara sendiri ketika praktik melakukan praktik komputer. Misalnya ketika 
praktik membuat tabel dan grafik, siswa hanya mengikuti contoh yang 
dibuat guru. Padahal pembuatan tabel dan grafik ini guru dapat membuat 
kasus-kasus yang memungkinkan siswa dapat membuat tabel dan grafik 
sesuai dengan hasil analisis siswa.  

Jadi kegiatan pembelajaran yang digunakan oleh guru masih 
berkisar pada ceramah dan langsung praktik, hal ini membuat siswa 
kurang aktif dalam memperhatikan materi pembelajaran yang disampaikan 
guru. Selain itu guru tidak mendorong siswa untuk berpikir kritis analisis 
agar mampu memecahkan dan menemukan masalah dalam 
pembelajaran. Hal ini menyebabkan hasil belajar siswa bisa rendah. 
Padahal pelaksanaan proses pembelajaran dengan menitikberatkan pada 
metode pembelajaran yang digunakan oleh guru mempunyai peran yang 
sangat penting dan strategis untuk menjamin efektivitas dan efisiensi 
proses pembelajaran. Model pembelajaran yang kurang tepat akan 
membuat proses belajar mengajar kurang menarik dan membuat motivasi 

                                                           
3
   Kemdiknas, 2009. Bahan Pelatihan Belajar Aktif, h. 10 

4
 Makmun, Abin Syamsudin, 2004. Psikologi Kependidikan, (Bandung : Remaja 

Rosdakarya), h. 156 
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belajar siswa menjadi rendah. Dampaknya bisa membuat hasil belajar 
siswa menjadi rendah dan pemahaman pada pelajaran menjadi tidak 
tuntas. Sebaik apapun kurikulum yang digunakan oleh sekolah tanpa di 
dukung kreativitas guru dalam menerapkan model-model pembelajaran 
yang dapat memotivasi siswa maka akan menghasilkan tamatan-tamatan 
yang tidak kompeten.  

Hasil belajar siswa kelas VI SD Katolik 2 semester genap tahun 
ajaran 2012/2013 disajikan seperti tabel berikut : 

 
Tabel 1.1.  

Hasil Belajar TIK Siswa Kelas VI Semester Genap  
SD Katolik 2 Samarinda, Tahun Pelajaran 2012/2013 

 

Kelas Nilai Tertinggi Nilai Terendah Rata-
rata 

% KKM 

V 73 55 60 62 

 
Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan masih rendahnya hasil belajar 

siswa, dari kelas VI SD Katolik 2 Samarinda pada semester genap dimana 
nilai rata-rata nilai 62, dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 
mencapai nilai 62, padahal tuntutan standar ketuntasan SD katolik 2 
Samarinda adalah 70. 

Dari hasil pantauan dapat dilihat rendahnya hasil belajar siswa 
adalah : 1) siswa jarang mengumpulkan pekerjaan rumah (PR), latihan, 
dan tugas. 2) nilai harian masih di bawah standar nilai 70, walaupun telah 
melaksanakan remedi nilai yang didapat bisa lebih rendah dari nilai 
sebelumnya. 3) pada saat melaksanakan praktik komputer siswa kurang 
termotivasi dengan materi yang dsampaikan guru. Motivasi belajar 
merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh terhadap hasil belajar 
siswa di sekolah. Motivasi belajar yang tinggi berkorelasi dengan hasil 
belajar yang tinggi pula, sehingga berbagai upaya dilakukan oleh guru 
untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di sekolah ini. Jika motivasi 
belajar siswa dapat ditingkatkan, maka dapat diharapkan bahwa prestasi 
belajar siswa juga akan meningkat. Cara-cara untuk meningkatkan 
motivasi belajar siswa sering menjadi masalah tersendiri bagi para guru 
karena terdapat banyak faktor - baik internal maupun eksternal - yang 
mempengaruhi motivasi belajar siswa. Salah satu cara adalah guru dapat 
menerapkan prinsip-prinsip motivasi belajar siswa dalam desain 
pembelajaran, yaitu ketika guru memilih strategi dan metode pembelajaran 
apa yang cocok sehingga siswa termotivasi untuk belajar.  Pemilihan 
strategi dan metode tertentu ini akan berpengaruh pada motivasi belajar 
siswa. 

Masalah lain yang timbul adalah pada guru, berdasarkan hasil 
supervisi yang dilaksanakan oleh Kepala Sekolah melalui daftar cek 
kegiatan guru dalam melaksanakan KBM yang dilakukan sebulan sekali, 
diperoleh hasil bahwa masih ada sebagian guru dalam pelaksanaan 
kegiatan belajar mengajar belum mempersiapkan perangkat pembelajaran 
seperti : 1)  buku daftar kelas, silabus, RPP pada saat memasuki ruang 
kelas; 2) penggunaan alat peraga/multimedia (computer) kurang 
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maksimal, 3) guru kurang memahami metode apa yang sesuai untuk 
diterapkan dalam pembelajaran TIK. Pengajaran TIK di sekolah 
cenderung pada model pengajaran langsung (MPL) yaitu model 
pengajaran yang bersifat teacher center. Menurut Arends (1997) dalam 
Trianto, model pengajaran langsung adalah salah satu pendekatan 
mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa 
yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan 
prosedural yang terstruktur dengan baik yang diajarkan dengan pola 
kegiatan bertahap, selangkah demi selangkah. Selain itu model 
pembelajaran langsung ditujukan pula untuk memperoleh informasi yang 
dapat diajarkan selangkah demi selangkah.5 

Pengajaran langsung menurut Kardi (1997) dalam Trianto, dapat 
berbentuk ceramah, demonstrasi, pelatihan atau praktik, dan kerja 
kelompok. Pengajaran langsung digunakan untuk menyampaikan 
pelajaran yang ditransformasikan langsung oleh guru kepada siswa. 
Penyusunan waktu yang digunakan untuk menyampaikan tujuan pelejaran 
harus seefisien mungkin, sehingga guru dapat merancang dengan tepat 
waktu yang digunakan.6 
 Proses pembelajaran masih terpusat pada guru sehingga siswa 
hanya melakukan prosedur praktik sesuai dengan petunjuk guru tanpa 
berusaha untuk mengembangkan siswa menjadi kreatif. Guru TIK telah 
melakukan berbagai upaya diantaranya pembelajaran dilaksanakan 
dengan LKS, memperbanyak frekuensi tugas, bahkan memberikan nilai 
bonus bagi siswa yang mampu berprestasi lebih.  

Pembelajaran yang terjadi dalam TIK selama ini adalah segala 
sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan laboratorium (eksperimen) 
dijelaskan terlebih dulu oleh guru, prosedur praktikum dijelaskan secara 
detail, sehingga praktikum (eksperimen) hanya digunakan untuk 
menjelaskan kebenaran suatu konsep yang sudah ada dan tidak 
melibatkan siswa dalam menemukan konsep dasar. 

Untuk mencapai belajar dengan mengembangkan ketrampilan 
berpikir dan ketrampilan mengembangkan metode ilmiah, ada bermacam-
macam model yang ditawarkan didalam pembelajaran yang bercirikan 
PAKEM yaitu pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. 
seperti pembelajaran Konstektual (Contextual Teaching and Learning, 
pembelajaan berbasis inkuiri (Inquiry based learning), pembelajaran 
berbasis masalah (Problem based learning), pembelajaran kooperatif 
(cooperative larning)7.  

Dari berbagai pendekatan model pembelajaran penulis menemukan 
salah satu cara yang terbaik untuk menyampaikan mata pelajaran TIK 
yaitu pendekatan pembelajaran berbasis inkuiri (inquiry based learning). 
Inkuiri  merupakan suatu proses yang ditempuh siswa untuk memecahkan 
masalah, merencanakan eksperimen, melakukan eksperimen, 

                                                           
55

 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif : Konsep, dan Landasan 

Implementasinya Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), (Jakarta : 
Kencana, 2010). h. 41 

6
  Ibid, h. 43 

7
 Tim Penyusun Modul FKIP Unmul, Modul Pendidikan dan Latihan Profesi Guru Rayon 

19 FKIP, Paikem. (Samarinda: FKIP Mulawarman, 2010) 
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mengumpulkan dan menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Jadi, 
dalam model inkuiri ini siswa terlibat secara mental maupun fisik untuk 
memecahkan suatu permasalahan yang diberikan guru. Dengan demikian, 
siswa akan terbiasa bersikap seperti para ilmuwan sains, yaitu teliti, 
tekun/ulet, objektif/jujur, kreatif, dan menghormati pendapat orang lain. 

Dalam hal ini penggunaan inkuiri dilakukan dua model yaitu inkuiri 
terbuka dan inkuiri terbimbing, model ini diharapkan dapat membantu 
siswa untuk memahami kompetensi dasar melaksanakan analisis jenis 
klasik selanjutnya dapat dilihat sejauh mana hasil belajar siswa dan 
keefektifan dari model yang diterapkan. Model atau metode inkuiri 
terbimbing adalah metode pembelajaran dimana guru membimbing siswa 
melakukan kegiatan dengan memberi pertanyaan awal dan mengarahkan 
pada suatu diskusi. Guru berperan dalam menentukan permasalahan dan 
tahap-tahap pemecahannya. “Guru menyediakan petunjuk yang cukup 
jelas kepada siswa dan sebagian besar perencanaannya dibuat oleh 
guru”.8 Pendekatan inkuiri terbimbing ini digunakan bagi siswa yang 
kurang berpengalaman belajar dengan pendekatan inkuiri. Dengan 
pendekatan ini siswa belajar lebih beorientasi pada bimbingan dan 
petunjuk dari guru hingga siswa dapat memahami konsep-konsep 
pelajaran. 

Dalam teori belajar konstruktivisme yang berkembang atas dasar 
psikologi perkembangan kognitif dari Jean Piaget dan teori Scafolding, 
sasaran dari penerapan inkuiri untuk memecahkan masalah adalah 
sebagai berikut : 1) memperoleh pengetahuan dari berbagai sumber; 2) 
mengembangkan kemampuan menyelidiki tindakan atau perangkat yang 
cocok; 3) menggunakan laboratorium atau perangkat computer; 4) 
mengorganisasi informasi; dan 5) mengikuti instruksi 9 

Sementara itu mengenai efektivitas pembelajaran yang dimaksud 
adalah tingkat efektivitas pengembangan pembelajaran diukur melalui : 
kecermatan penguasaan perilaku yang dipelajari, kecepatan unjuk kerja,  
tingkat alih belajar, tingkat retensi dari apa yang dipelajari, kesesuaian 
dengan prosedur, kuantitas unjuk kerja, kualitas hasil akhir.  

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik mengangkat judul 
penelitian yaitu : “keefektifan pendekatan inkuiri terhadap hasil belajar 
siswa pada pembelajaran TIK SD”. 

 
B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka muncul 
beberapa masalah penelitian yang berkaitan dengan pembelajaran 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di SD Katolik 2 Samarinda 
sebagai berikut:  
1. Model pembelajaran selama ini masih menggunakan pembelajaran 

langsung yakni guru masih menggunakan ceramah dan praktik di 
ruang komputer, dimana peran guru masih sangat dominan (teacher 
of centered) sehingga siswa terlihat kurang aktif.  

                                                           
8
 Roestiyah, Strategi Belajar Mengajar,  (Jakarta: Cipta, 2008), h. 78 

9
 Op cit, Tim Penyusun Modul FKIP Unmul 
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2. Keaktifan siswa dalam kegiatan belajar mengajar di kelas masih 
rendah, sehingga diperlukan variasi model pembelajaran untuk 
meningkatkan partisipasi aktif siswa. 

3.  Komunikasi dalam kegiatan belajar mengajar yang masih terpusata 
pada guru saja membuat siswa menjadi pasif. 

4.  Siswa belum mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) sebesar 70 
sehingga guru perlu mengadakan remidi  

5. Model pembelajaran inkuiri belum dilaksanakan, selama ini yang 
digunakan guru masih menggunakan ceramah kemudian praktik 
sehingga siswa kurang berperan dalam proses belajar mengajar.  

 
C. Pembatasan Masalah  

Upaya untuk meningkatan hasil belajar mata pelajaran TIK 
diperlukan guru yang dapat menerapkan model pembelajaran yang 
menarik sehingga dapat meningkatkan hasil belajar yang diharapkan. 
Pembelajaran TIK memerlukan model pembelajaran yang menyenangkan 
dimana siswa dilibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa 
untuk berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan jawaban 
dari suatu masalah yang dipertanyakan. Ini akan menjadikan siswa aktif 
dengan diskusi antar teman dan tanya jawab dengan guru.  

Siswa yang dipilih menjadi subyek dalam penelitian ini adalah siswa 
kelas VI SD Katolik 2 Samarinda dan  SD Katolik 3 Samarinda, dalam 
penelitian ini memfokuskan penggunaan model pembelajaraan inkuiri. 
 
D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut dapat dirumuskan  
masalah penelitian sebagai berikut:   
1. Bagaimanakah deskripsi model pembelajaran pada matapelajaran TIK 

dengan model pembelajaran langsung ? 
2. Bagaimanakah deskripsi model pembelajaran pada matapelajaran TIK 

dengan model pembelajaran inkuiri ? 
3. Bagaimanakah hasil belajar mata pelajaran TIK pada siswa yang diajar 

dengan menggunakan pendekatan model pembelajaran langsung ?  
4. Bagaimanakah hasil belajar mata pelajaran TIK pada siswa yang diajar 

dengan menggunakan pendekatan model pembelajaran inkuiri ? 
5. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar mata pelajaran TIK pada 

siswa yang diajar dengan menggunakan pendekatan model 
pembelajaran langsung dengan pendekatan pembelajaran inkuiri ? 

6. Apakah terdapat perbedaan keefektifan belajar mata pelajaran TIK 
pada siswa yang diajar dengan menggunakan pendekatan model 
pembelajaran langsung dengan pendekatan pembelajaran inkuiri. 

 
 
E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan dalam 
penelitian ini  adalah: 
1.  Untuk mengetahui deskripsi model pembelajaran pada matapelajaran 

TIK dengan model pembelajaran langsung. 
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2. Untuk mengetahui deskripsi model pembelajaran pada matapelajaran 
TIK dengan model pembelajaran inkuiri. 

3. Untuk mengetahui hasil belajar mata pelajaran TIK pada siswa yang 
diajar dengan menggunakan pendekatan model pembelajaran langsung 

4. Untuk mengetahui hasil belajar mata pelajaran TIK pada siswa yang 
diajar dengan menggunakan pendekatan model pembelajaran inkuiri. 

5. Menguji perbedaan hasil belajar mata pelajaran TIK pada siswa yang 
diajar dengan menggunakan pendekatan model pembelajaran langsung 
dengan pendekatan pembelajaran inkuiri. 

6. Menguji perbedaan keefektifan belajar mata pelajaran TIK pada siswa 
yang diajar dengan menggunakan pendekatan model pembelajaran 
langsung dengan pendekatan pembelajaran inkuiri. 

 
F.   Manfaat Penelitian 
         Adapun manfaat penelitian ini: 
1. Manfaat Teoritis : 

Menjadikan sumbangan referensi bagi para peneliti lain dan mereka 
yang memiliki perhatian terhadap pendekatan belajar aktif model 
inkuiri terhadap hasil belajar.  

2.   Manfaat Praktis : 
a. Bagi guru, sebagai gambaran nyata bagi guru pengajar TIK yang 

mampu meningkatkan kemampuan dan kemauan siswa untuk 
memperoleh pengalaman belajar melalui inkuiri terbimbing dengan 
hasil belajar yang maksimal. 

b. Bagi sekolah, sebagai bahan masukan bagi SD Katolik 2 SD Katolik 
3 Samarinda dalam mengambil kebijakan belajar aktif  yang mampu 
menciptakan suasana aktif, dinamis, inovatif, komunikatif dan 
menyenangkan melalui model inkuiri terbimbing.  

c. Bagi (1) Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Pembangun Rakyat 
(YP3R) Samarinda, (2) Seluruh Yayasan Pendidikan Katolik di 
Kalimantan Timur. Hasil penelitian ini sebagai data empiris akan 
pentingnya pembelajaran pendekatan inkuiri pada matapelajaran TIK 
pada SDK 2 Samarinda dan SDK 3 Samarinda. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 
             Penelitian ini dilaksanakan di SD Katolik 2 Samarinda. Alamat : Jl. 
A. Yani (ex Cendrawasih) No. 10 Telp. (0541) 732802 Samarinda 75117.  
SD Katolik 3 Samarinda, yaitu pada siswa kelas 5 Semester Genap Tahun  
Pelajaran 2012/2013, Jl. Hidayatullah No. 21 Telp. (0541) 732270 
Samarinda 751222.  

Waktu penelitian  dilaksanakan pada bulan Januari 2014 sampai 
dengan bulan Maret 2014 

Tabel 3.1.  
Waktu Pelaksanaan Penelitian 

No. Kegiatan 
Bulan 

12 1 2 3 4 

1 Persiapan 
a. Pembuatan Proposal Penelitian dan Pengajua 

an, konsultasi dan persetujuan 
b. Pembuatan RPP dan skenario pembelajaran 
c. Penyiapan instrument penelitian 

- pedoman observasi 
- perangkat evaluasi 

  
 
 

 
 

  

2 Pelaksanaan Penelitian  
a. Perencanaan Tindakan 
b. Pelaksanaan tindakan, observasi dan 
    interpretasi 
c. Analisis data 

     

3 Penyusunan laporan penelitian      

4 Penggandaan dan pengiriman hasil penelitian      

 
B. Metode dan Desain Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian maka jenis penelitian ini adalah 
penelitian eksperimen, dan menggunakan metode penelitian dengan 
model rancangan deskriptif dan rancangan kuasi eksperimen (quasy 
experiments). Sedangkan rancangan penelitian yang digunakan adalah 
“Posted Only Control Group Design”10 Dalam penelitian terdapat dua 
kelompok kelas yang ditetapkan sebagai sampel penelitian, yaitu satu 
kelompok eksperimen dan satu kelompok kontrol. Kelompok eksperimen 
memperoleh pelajaran TIK dengan model Inkuiri sedang kelompok kontrol 
memperoleh pelajaran TIK dengan model pengajaran langsung. 

Kegiatan penelitian eksperimen dalam kependidikan bertujuan 
untuk menentukan bagaimana dan mengapa peristiwa itu terjadi. Ini 
berarti dalam eksperimen kita mencoba untuk meneliti suatu kejadian 
yang muncul pada kondisi tertentu, kemudian dikontrol dengan cermat 
agar dapat diketahui hubungan sebab akibat yang timbul dari kejadian itu. 
Menurut pendapat Suharsimi Arikunto : “Secara umum, pola penelitian 
dilakukan terhadap dua kelompok yang satu merupakan kelompok 

                                                           
10

 Nashir, Moh, 2010; Metode Penelitian , (Jakarta: Gahalia Indonesia), h. 281 
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eksperimen (yang diberi perlakuan) dan kelompok kontrol atau kelompok 
pembanding yang tidak dikenai perlakuan.”11 

Dalam pelaksanaan penelitian eksperimen, agar dapat diperoleh 
hasil yang maksimal, penulis menempuh cara-cara  sebagai berikut: 12 
1. Meneliti literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian. 
2. Mengidentifikasi dan membatasi masalah. 
3. Merumuskan hipotesis. 
4. Menyusun rencana eksperimen secara lengkap dan operasional 

meliputi: a) Menentukan variabel bebas dan terikat, b)  Memilih desain 
eksperimen yang digunakan, c) Menentukan sampel, d) Menyusun alat 
eksperimen, e) Membuat outline prosedur pengumpulan data, f) 
Merumuskan hipotesis. 

5. Melaksanakan eksperimen (pengumpulan data).  
6. Menyusun data untuk memudahkan pengolahan. 
7. Menentukan taraf arti (level significant) yang akan digunakan dalam 

menguji hipotesis. 
8. Mengolah data dengan metode statistika (menguji hipotesis 

berdasarkan data yang terkumpul). 
  Desain pre test dan post test antara kelompok pembanding/kontrol 

dengan kelompok eksperimen sebagai berikut: 
 

Tabel 3.2  
Bagan Desain Penelitian 

Subyek Pretest Perlakuan Postest 

Kelompok eksperimen 
Kemlompok Kontrol 

E1 
E2 

X1 
X2 

O1 
O2 

 
Keterangan : 
E1 dan E2 = Tes awal sebelum perlakuan 
O1 dan O2 = Tes akhir setelah perlakuan 
X1         = Pembelajaran pendekatan inkuiri  
X2         = Pembelajaran pendekatan langsung 
 
C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Sugiyono menyatakan bahwa populasi adalah semua wilayah 
generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan 
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 
ditarik suatu kesimpulan.13 Menurut Suharsimi Arikunto, populasi adalah 
keseluruhan obyek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda 
sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam penelitian.14  

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VI 
SD Katolik 2 Samarinda dan kelas SD Katolik 3 Samarinda sebanyak 106 
anak, dimana siswa kelas SD Katolik 2 Samarinda sebagai kelompok 
eksperimen (X1) dengan diberi pembelajaran inkuiri kelas SD Katolik 3 

                                                           
11

 Suharsimi Arikunto, 2010. Prosedure Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, ( Jakarta : 

Rineka Cipta), h. 195. 
12

 Arifin, M. 2005. Strategi Belajar Mengajar,  (Malang: UM Press), h. 35 
13

 Sugiyono, 2000. Statistika Untuk Penelitian, ( Bandung : Alfabeta), h. 59 
14

 Suharsimi Arikunto, Loc. Cit. h. 141 
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Samarinda sebagai kelompok control (X2) dengan diberi pembelajaran 
langsung. Dengan demikian populasi yang menjadi subjek penelitian 
adalah seluruh siswa kelas VI SD Katolik 2 dan 3 Samarinda. 

Tabel 3.3  
Data Populasi Siswa Subyek Penelitian 

No Sekolah Kelas Jumlah 
Siswa 

Kelompok 

1 SD Katolik 2 Samarinda VI 34 Eksperimen 

2 SD Katolik 3 Samarinda VIA 23  
Kontrol   VIB 23 

  VIC 24 

Jumlah 106 

 
 Menurut Suharsimi Arikunto menyatakan: “Apabila subyeknya 
kurang dari 100, diambil semua sekaligus sehingga penelitiannya 
penelitian populasi. Jika jumlah subyek besar maka diambil 10-15%, atau 
20-25% atau lebih”. 15 
 Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi tersebut. Dengan jumlah populasi murid sebesar N=106, 
berdasarkan  teknik proportionate random sampling. Dalam penelitian ini 
penulis mengambil 50% dari jumlah populasi, yaitu +53 siswa. Adapun 
teknik pengambilan sampel sejumlah +53 orang tersebut penulis 
menggunakan teknik random sampling proportional. 
 Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengambil sampel adalah 
sebagai berikut : 1) Menetapkan populasi yaitu seluruh kelas VI pada  5 
(lima) kelas yakni SD Katolik 2 Samarinda terdiri kelas, dan SD Katolik 3 
Samarinda terdiri kelas VIA, VIB, dan VIC 2) Membuat nomor undian lima 
kelas tersebut, yaitu dengan cara menulis nomor urut SD Katolik 2 
Samarinda kelas VIA, dan SD Katolik 3 Samarinda kelas SD Katolik 3 
Samarinda kelas VIA, SD Katolik 3 Samarinda kelas VIB, dan SD Katolik 3 
Samarinda kelas VIC; 3) Memilih 2 kelas sampel penelitian yang 
ditetapkan secara acak  dari 5 kelas yang ada.  
 Berdasarkan cara tersebut maka sampel penelitian diperoleh 
sebagai berikut : 

Tabel 3.4  
Data Sampel Siswa Subyek Penelitian 

No Sekolah Kelas Jumlah 
Siswa 

Kelompok 

1 SD Katolik 2 Samarinda VI 18 Eksperimen 

2 SD Katolik 3 Samarinda VIC 24  
Kontrol Jumlah 42 

 
D. Teknik Pengumpulan Data 
1. Tes awal (Pretest) 

Pada penelitian ini dilakukan tes awal atau yang lebih dikenal 
dengan sebutan pretest. Pretest dilakukan untuk mengukur kemampuan 

                                                           
15

 Arikunto, Suharsimi. 2001. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta : 

Rajawali Pers, h. 110 
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awal subjek penelitian sebelum diberikan perlakuan. Tes yang diberikan 
untuk kelas eksperimen 1 harus sama dengan kelas eksperimen 2.  
Soal tes yang diberikan merupakan instrumen penelitian yang disusun  
oleh peneliti yang sudah melalui proses uji coba instrumen yang berupa 
analisis uji validitas, reabilitas. 
2. Tes Akhir (Postest) 

Tes akhir atau postest dilakukan setelah perlakuan terhadap subjek 
diberikan. Tes akhir dilakukan pada dua kelas yakni kelas eksperimen 1 
dan kelas eksperimen 2. 
3. Observasi 

“Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 
mengumpulkan data dengan jalan pengamatan terhadap kegiatan yang 
sedang berlangsung”16. Jadi lembar observasi digunakan untuk  
mengetahui gambaran mengenai jalannya proses pembelajaran dengan 
menggunakan dua metode pembelajaran yang dibandingkan. 

 
E. Instrumen Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel terikat dan vaiabel 
bebas. Variabel terikat adalah variabel yang muncul sebagai akibat dari 
manipulasi suatu variabel-variabel dalam penelitian. Variabel terikat dalam 
penelitian ini adalah hasil belajar dan efektivitas pembelajaran setelah 
perlakuan. Variabel bebas adalah variabel yang menjadi penyebab 
munculnya vaiabel lain. Dalam penelitian yang menjadi variabel bebas 
adalah pendekatan pembelajaran inkuiri dan pengajaran langsung. 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur 
fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua 
fenomena ini disebut variabel penelitian.17 

 
1. Hasil Belajar TIK 
a. Definisi Konseptual :  
Hasil belajar TIK adalah hasil belajar yang dicapai oleh siswa setelah 
mengikuti proses pembelajaran TIK. Dalam penelitian ini hasil belajar TIK 
dibatasi pada hasil belajar yang dicapai setelah menempuh 8 kali 
pertemuan. 
b. Definisi Operasional : 
Hasil belajar TIK  adalah nilai angka (skor) dari tes soal TIK yang diberikan 
oleh guru stelah proses pembelajaran berlangsung baik di kelas 
eksperimen maupun kelas kontrol untuk mengetahui ranah kognitif. Siswa 
akan dianggap memperoleh hasil belajar yang baik jika mampu 
mengerjakan soal 60% ke atas dari soal tes yang diberikan oleh guru. 
c. Kisi-Kisi Instrumen 

Untuk mengetahui hasil tes belajar siswa maka dibuat instrumen 
penelitian, instrumen penelitian terdiri dari soal-soal pilihan ganda. 
Pengembangan kisi-kisi penilaian hasil belajar sebagai bagian tahapan 
yang sangat penting untuk menjamin bahwa soal yang dikembangkan 

                                                           
16

 Sukmadinata, NS, 2008. Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya), h. 220 
17

 Sugijono, 2010. Metode Penelitian Administrasi , (Bandung: AlfaBeta), h. 147 
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sesuai dengan tujuan yang hendak diukur (content validity) di dasarkan 
pada standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator sebagai berikut:  
Standar Kompetensi : 2. Menggunakan fungsi ikon-ikon pendukung 
Kompetensi Dasar      : 2.3. Menunjukkan ikon untuk membuat tabel 
                                    2.4. Menunjukkan ikon untuk membuat grafik 
    
d. Kalibrasi Instrumen 

Soal-soal yang ada pada instrumen penelitian berdasarkan standar 
kompetensi, kompetensi dasar dan indikator yang terdapat dalam rencana 
pelaksanaan pembelajaran. Instrumen tersebut perlu dilakukan uji 
validitas dan reliabilitas dengan melakukan uji coba pada kelompok siswa 
yang bukan merupakan subjek penelitian. Dalam hal ini uji coba soal 
dilakukan pada kelas VI A dan VI B SD Katolik 3 Samarinda yang tidak 
dijadikan sampel penelitian. 

Validitas butir soal atau validitas item digunakan untuk mengetahui 
tingkat kevalidan masing-masing butir soal. Sehingga dapat ditentukan 
butir soal yang gagal dan yang diterima. Tingkat kevalidan ini dapat 
dihitung dengan korelasi biserial:  

 
Rumus validitas item tes menurut Anas Sudijono18  

q

p

SD
MM

r
t

tp

pbi


  

Keterangan : 
rpbi = koefisien korelasi point biserial yang melambangkan kekuatan 

korelasi dalam variabel I dengan variabel  II yang dalam hal ini  
dianggap sebagai koefisien validitas item. 

Mp = skor rata-rata hitung yang dimiliki oleh  testee, yang untuk butir item 
yang bersangkutan  telah dijawab  dengan betul 

Mt = skor rata-rata dari skor total 
SDt = deviasi standar dari skor total 
p = proporsi testee  yang menjawab betul  terhadap butir item  yang 

sedang diuji validitas itemnya 
q = proporsi testee  yang menjawab salah  terhadap butir item  yang 

sedang diuji validitas itemnya 
Teknik pengambilan keputusan validitas soal : 
r pbi > r tabel maka butir soal valid 
r pbi < r tabel maka butir soal invalid 

Pada  5%,  db =  N - Nr 

Tabel 3.5 

Ringkasan hasil  Koefisien Korelasi r pbi
dari butir item 1 sampai 40  dan 

Interpretasi 
 

No 
Item 

 

M p
 

 

M t
 

 

SDt
 

 

P 
 

q 

 

`
q

p

SD
MM

r
t

tp

pbi


  

 

Inter-
pretasi 

1 28,89 22,67 9,44 0,37 0,63  0,44 (r pbi
< r t

) Valid 

                                                           
18

 Anas Sudiono, Evaluasi Pendidikan, Jakarta : Rineka Cipta, 1988,  p. 89 
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2 26,05 22,67 9,44 0,67 0,33  0,51 (r pbi
< r t

) Valid 

3 27,00 22,67 9,44 0,57 0,43  0,53 (r pbi
< r t

) Valid 

4 27,86 22,67 9,44 0,47 0,53 0,51  (r pbi
< r t

) Valid 

5 29,36 22,67 9,44 0,47 0,53  0,66 (r pbi
< r t

) Valid 

6 26,56 22,67 9,44 0,53 0,47  0,44 (r pbi
< r t

) Valid 

7 22,56 22,67 9,44 0,53 0,47 -0,01  kor. negatif Invalid 
8 25,62 22,67 9,44 0,43 0,57  0,27 (r pbi

> r t
) Invalid 

9 20,80 22,67 9,44 0,67 0,33  -0,28 kor. negatif Invalid 
10 27,33 22,67 9,44 0,60 0,40  0,61 (r pbi

< r t
) Valid 

11 27,53 22,67 9,44 0,59 0,50  0,52 (r pbi
> r t

) Invalid 

12 26,70 22,67 9,44 0,67 0,33  0,60 (r pbi
< r t

) Invalid 

13 30,00 22,67 9,44 0,33 0,67  0,55 (r pbi
< r t

) Invalid 

14 26,05 22,67 9,44 0,67 0,33  0,51 (r pbi
< r t

) Valid 

15 27,65 22,67 9,44 0,57 0,43  0,60 (r pbi
< r t

) Valid 

16 27,33 22,67 9,44 0,60 0,40  0,61 (r pbi
< r t

) Valid 

17 28,25 22,67 9,44 0,40 0,60  0,48 (r pbi
< r t

) Valid 

18 26,17 22,67 9,44 0,60 0,40  0,45 (r pbi
< r t

) Valid 

19 27,63 22,67 9,44 0,63 0,37  0,69 (r pbi
< r t

) Valid 

20 24,38 22,67 9,44 0,70 0,30  0,28 (r pbi
> r t

) Invalid 

21 26,05 22,67 9,44 0,67 0,33  0,51 (r pbi
< r t

) Valid 

22 26,93 22,67 9,44 0,50 0,50  0,45 (r pbi
< r t

) Valid 

23 25,65 22,67 9,44 0,57 0,43  0,36 (r pbi
< r t

) Valid 

24 27,86 22,67 9,44 0,47 0,53 0,51  (r pbi
< r t

) Valid 

25 29,36 22,67 9,44 0,47 0,53  0,66 (r pbi
< r t

) Valid 

26 25,77 22,67 9,44 0,73 0,27  0,55 (r pbi
< r t

) Valid 

27 26,18 22,67 9,44 0,73 0,27 0,62 (r pbi
<r t

) Valid 

28 26,05 22,67 9,44 0,63 0,37  0,47 (r pbi
< r t

) Valid 

29 26,65 22,67 9,44 0,67 0,33  0,60 (r pbi
< r t

) Valid 

30 25,95 22,67 9,44 0,70 0,30  0,53 (r pbi
< r t

) Valid 

31 25,33 22,67 9,44 0,60 0,40  0,35 (r pbi
> r t

) Invalid 

32 27,47 22,67 9,44 0,50 0,50  0,51 (r pbi
< r t

) Valid 

33 29,46 22,67 9,44 0,43 0,57  0,63 (r pbi
< r t

) Valid 

34 26,65 22,67 9,44 0,67 0,33  0,60 (r pbi
< r t

) Valid 

35 25,95 22,67 9,44 0,67 0,33  0,49 (r pbi
< r t

) Valid 
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36 27,19 22,67 9,44 0,53 0,47  0,51 (r pbi
< r t

) Valid 

37 26,24 22,67 9,44 0,57 0,43  0,43 (r pbi
< r t

) Valid 

38 27,36 22,67 9,44 0,47 0,53  0,47 (r pbi
< r t

) Valid 

39 28,12 22,67 9,44 0,57 0,43  0,66 (r pbi
< r t

) Valid 

40 27,47 22,67 9,44 0,57 0,43  0,58 (r pbi
< r t

) Valid 

 
Catatan : Dalam pemberian interpretasi terhadap r pbi ini digunakan db sebesar 

(N-nr), yaitu 30-2=28. Derajat kebebasan sebesar 28 lalu 
dikonsultasikan kepada tabel nilai „r‟ product moment, pada taraf 
signifikansi 5% dan taraf signifikansi 1%. Hasilnya adalah sebagai 
berikut : 
r tabel atau rt pada taraf signifikansi 5% = 0,3619 

 
Jadi terdapat 35 butir soal yang valid dan 5 butir soal yang indvalid 

(drop) yaitu soal nomor 7, 8, 9, 20 dan 31. 
Reliabilitas  adalah  indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu 

alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Reliabilitas 
menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat 
dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 
instrumen tersebut sudah baik.20   Selanjutnya, untuk menguji reliabilitas 
instrumen dapat digunakan uji reliabilitas yang diperoleh dengan cara 
menganalisis data dari suatu hasil pengetesan dengan rumus Spearman 
Brown dengan mengkorelasikan skor butir genap dengan skor butir ganjil. 
Data dinyatakan reliabel apabila korelasi antara skor butir pertanyaan 
mempunyai koefisien Alpha > 60.21 

 
Adapun rumus Sperman Brown adalah sebagai berikut :22 

                                    r i = 

br
br

1

2
 

Keterangan : 
rl  = reliabilitas internal seluruh instrument 
rb = Korelasi Product Moment antara belahan pertama dan kedua 

Secara statistik reliabilitas ditunjukkan sebagai berikut : 

rII ≥ 0,70   reliabel   
rII < 0,70   tidak reliabel   

 Berdasarkan hasi perhitungan diperoleh relibilitas adalah 0,79 
berarti kuesioner termasuk reliable 
 
 
 

                                                           
19

 Ibid 
20 Suhartini Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 1998, p. 170 

 
21

 Ibid,  p. 170 
22

 Sugijono, Loc. Cit. H. 105 
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2. Efektivitas Pembelajaran TIK 
a. Definisi Konseptual :  

Efektivitas pembelajaran TIK adalah tingkat ketercapaian atau 
sejauh mana proses pembelajaran yang dilakukan dapat mencapai tujuan 
pembelajaran. Belajar yang efektif dapat membantu siswa untuk 
meningkatkan kemampuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan 
instruksional yang ingin dicapai. Dengan kata lain, pembelajaran 
dikatakan efektif apabila sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 
b. Definisi Operasional : 

Efektivitas pembalajaran adalah tingkat efektivitas pembelajaran 
diukur melalui pencapaian tujuan pembelajaran dengan indikator: 1) 
kecermatan penguasaan perilaku yang dipelajari, 2) kecepatan unjuk 
kerja, 3) tingkat alih belajar, 4) tingkat retensi dari apa yang dipelajari, 5) 
kesesuaian dengan prosedur, 6) kuantitas unjuk kerja, dan 7) kualitas 
hasil akhir.  
c. Kisi-Kisi Instrumen 
 Dalam lembar observasi, observer mencatat hal-hal penting yang 
terjadi selama pembelajaran untuk refleksi tindakan pembelajaran 
beriukutnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono (2010:203) yang 
menyatakan bahwa “teknik observasi digunakan bila penelitian berkenaan 
dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila 
responden yang diamati tidak terlalu besar”.23 

Tabel 3.6.  
Kisi-Kisi Instrumen Efektivitas Pembelajaran 

No Indikator Butir 

1 kecermatan penguasaan 
perilaku yang dipelajari  

1 

2 kecepatan unjuk kerja  2 

3 tingkat alih belajar,  3 

4 tingkat retensi dari apa yang 
dipelajari,  

4 

5 kesesuaian dengan prosedur,  5 

6 kuantitas unjuk kerja, dan  6 

7 kualitas hasil akhir. 7 

Jumlah 7 

 
d. Kalibrasi Instrumen 

Instrumen observasi yang ada pada instrumen perlu dilakukan uji 
validitas dan reliabilitas. Untuk menguji validitas  dapat digunakan 
pendapat dari para ahli (judgment experts). Validitas dengan penelitian 
ahli artinya para ahli diminta pendapatnya tentang instrumen yang telah 
disusun berdasarkan indikator yang terdapat pada efektivitas 
pembelajaran. Menurut Sugiyono: “mungkin para ahli akan memberikan 
keputusan : instrumen dapat digunakan tanpa perbaikan, ada perbaikan 
dan mungkin dirombak total”.24 

                                                           
23

 Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung : Alfabeta), h. 203 
24

 Ibid, h. 177 
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G. Analisis Data 
1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang 
terkumpul berdistribusi normal atau tidak. Dengan uji normalitas akan 
diketahui sampel yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi 
normal atau tidak. Apabila pengujian normal, maka hasil perhitungan 
statistik dapat digeneralisasi pada populasinya.  

Uji normalitas dilakukan menggunakan komputer aplikasi IBM 
SPSS for windows versi 20. Dalam penelitian ini uji normalitas dapat 
digunakan uji Kolmogorov-smirnov, kriterianya adalah signifikansi untuk uji 
dua sisi hasil perhitungan lebih besar dari > 0, 05  berarti berdistribusi 
normal. 25 

 
2. Uji Homogenitas 

Uji ini dimaksudkan untuk menguji kesamaan varians populasi yang 
berdistribusi normal. Uji homogenitas menggunakan uji Harley. Menurut 
Agus Irianto, uji Harley merupakan uji homogenitas variansi yang sangat 
sederhana karena cukup membandingkan variansi terbesar dengan 
variansi terkecil dengan rumus : 26  

 

terkecilVariansi

terbesarVariansi
F (max)  

 
Hasil hitung F (max) dibandingkan dengan F (max) tabel, adapun 

kriteria pengujian adalah terima Ho jika F (max) hitung < F (max) table yang 
berarti varians (variance) kelompok homogen.  

 
3. Uji Independensi 
Uji Independensi Chi-Kuadrat (chi-squared test) dapat dihitung dengan 
rumus :27 

))()()((

)(

21212211

2

22112

bbaababa

babaN
X hitung




  

 
4. Uji Hipotesis 

Teknik analisis data untuk menguji hipotesis adalah analisis varians 
(ANAVA) satu jalur. Untuk pengujian menggunakan aplikasi IBM SPSS for 
windows versi 20. 

Kriteria pengujian hipotesis adalah H1 diterima jika harga Fhitung > 

Ftabel dan ditolak jika Fhitung  < Ftabel. Dengan ketentuan harga Fhitung > Ftabel maka 
diintrepretasikan signifikan dan sebaliknya jika Fhitung  < Ftabel maka 
diintrepetasikan tidak signifikan atau tidak ada perbedaan yang signifikan. 
 

                                                           
25

 Singgih Santoso, 2000. SPSS Mengolah Data Statistik Secara Profesional,  (Jakarta: 
Elex Media Komputindo), h. 80 

 
26

 Agus Irianto, 2007. Statistik Konsep dasar dan Aplikasinya,  (Jakarta : Kencana),  h. 
276 

27
 Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, 2011, Pengantar Statistik. (Jakarta: Bumi 

Aksara), h. 272 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Deskripsi Data  

 
Hasil penelitian merupakan data nilai tes yang diperoleh melalui 

pretes maupun postes dengan menggunakan instrumen penelitian berupa. 
Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis berdasarkan data nilai tes yang 
didapat. Instrumen yag digunakan adalah hasil tes belajar yang telah diuji 
cobakan pada SD Katolik 2 dimana hasilnya telah memenuhi persyaratan 
validitas dan reliabilitas. 
 
1. Deskripsi Data Pretes  

Tujuan diadakannya pretes yaitu mengetahui kemampuan awal 
siswa pada masing-masing kelas, serta sejauh mana kesiapan siswa 
dalam menerima materi yang akan dipelajari. Pretes diberikan kepada 
kedua kelas baik kelas Inkuiri terbimbing maupun kelas langsung sebelum 
perlakuan diterapkan. Setelah dilakukan pengolahan data melalui aplikasi 
Microsoft Excel diperoleh hasil statistik deskriptif data nilai pretes dari 
kedua kelas, yang  tergambar pada tabel dibawah ini :  
  

Tabel 4.1 
Statistik Deskriptif Nilai Pretes 

 

Kelas Rata-Rata SD Nilai Terendah Nilai Tertinggi 

Inkuiri 22,00 6,78 10 34 

Langsung 21,50 6,45 10 34 

 
Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata skor pretes 

kelas inkuiri adalah 22,00 sedangkan kelas langsung 21,50. Selanjutnya 
untuk simpangan baku (standar deviasi) yang diperoleh kelas inkuiri 
adalah 6,78 dan kelas langsung adalah 6,45. Nilai tertinggi kelas inkuiri 34 
dan nilai terendah 10. Nilai tertinggi kelas langsung adalah 34 dan nilai 
terendah 10. Hal ini berarti kemampuan rata-rata awal siswa inkuiri lebih 
rendah dibandingkan dengan kelas langsung. Berikut merupakan 
gambaran rata-rata pretes di kelas kontrol dan kelas eksperimen yang 
ditunjukan melalui grafik :  
  

  
 

62 
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Gambar 4.1 

Grafik Nilai Rata-Rata Pretes 
 
2. Deskripsi Data Postes  

Postes dilakukan di kelas inkuiri dan kelas langsung setelah 
perlakuan diterapkan yakni kelas inkuiri menggunakan metode pengajaran  
inkuiri terbimbing dan kelas langsung menggunakan metode pengajaran 
langsung. Postes diberikan kepada kedua kelas baik kelas Inkuiri 
terbimbing maupun kelas langsung sesudah perlakuan diterapkan. 
Setelah dilakukan pengolahan data melalui aplikasi Microsoft Excel 
diperoleh hasil statistik deskriptif data nilai postes dari kedua kelas, yang  
tergambar pada tabel dibawah ini :  

 
Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif Nilai Postes 
 

Kelas Rata-Rata SD Nilai Terendah Nilai Tertinggi 

Inkuiri 23,94 5,74 15 35 

Langsung 23,29 5,63 15 35 

 
Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata skor postes 

kelas inkuiri adalah 23,94 sedangkan kelas langsung 23,29. Selanjutnya 
untuk simpangan baku (standar deviasi) yang diperoleh kelas inkuiri 
adalah 5,74 dan kelas langsung adalah 5,63. Nilai tertinggi kelas inkuiri 35 
dan nilai terendah 15. Nilai tertinggi kelas langsung adalah 35 dan nilai 
terendah 15. Hal ini berarti kemampuan siswa setelah memperoleh 
perlakukan pembelajaran inkuiri rata-rata memiliki kemampuan sama 
dibandingkan dengan kelas langsung. Berikut merupakan gambaran rata-
rata postes di kelas kontrol dan kelas eksperimen yang ditunjukan melalui 
grafik :  
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Gambar 4.2 

Grafik Nilai Rata-Rata Postes 
 

 3. Deskripsi Data Efektivitas Pembelajaran  
Selama pembelajaran berlangsung diadakan pengamatan 

efektivitas pembelajaran dari dua kegiatan pembelajaran yaitu pembelajan 
inkuiri dan pembejaran langsung. Setelah dilakukan pengolahan data 
melalui aplikasi Microsoft Excel diperoleh hasil statistik deskriptif data nilai 
postes dari kedua kelas, yang  tergambar pada tabel dibawah ini :  

Tabel 4.3 
Statistik Deskriptif Efektivitas Pembelajaran 

 

Kelas Rata-Rata SD Nilai Terendah Nilai Tertinggi 

Inkuiri 20,9 3,67 13 27 

Langsung 22,2 3,40 13 27 

 
Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata skor 

0fektivitas pembelajaran kelas inkuiri adalah 20,9 sedangkan kelas 
langsung 22,2. Selanjutnya untuk simpangan baku (standar deviasi) yang 
diperoleh kelas inkuiri adalah 3,67 dan kelas langsung adalah 3,40. Skor 
tertinggi kelas inkuiri 27 dan skor terendah 13. Skor tertinggi kelas 
langsung adalah 27 dan nilai terendah 13. Hal ini berarti efektivitas 
pembelajaran inkuiri rata-rata lebih rendah dibandingkan dengan kelas 
langsung. Berikut merupakan gambaran rata-rata efektivitas pembelajaran 
setelah memberikan perlakuan pada kelas kontrol dan kelas eksperimen 
yang ditunjukan melalui grafik :  
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Gambar 4.3 
Grafik Skor Rata-Rata Efektivitas Pembelajaran 

 
B. Pengujian Persyaratan Analisis 
 
1.  Pengujian Data Pretes 
  
a. Uji Normalitas  
  

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data 
berdistribusi normal atau tidak. Berdasarkan pengujian dengan 
menggunakan metode chi-kuadrat, maka diperoleh data sebagai berikut:  

Tabel 4.2 
Uji Normalitas Data Pretes 

  

Kelas X2 
hitung X2 

tabel Kesimpulan 

Inkuiri 2,326 5,591 Terdistribusi Normal 

Langsung 1,188 5,991 Terdistribusi Normal 

 
Berdasarkan  tabel di atas dapat data terdistribusi normal dengan 

ketentuan jika X2 
hitung < X

2 
tabel. Pada taraf signifikansi 95% (α = 0,05). 

 
b. Uji Homogenitas  

Sebelum analisis data, maka selanjutnya dilakukan uji homogenitas 
dua varians nilai pretes siswa kelas eksperimen 1 (inkuiri) dan kelas 
eksperimen 2 ( Langsung) menggunakan uji F, diperoleh data sebagai 
berikut :  

Tabel 4.3 
Uji Homogenitas Nilai Pretes 

 

Kelas SD S2 F hitung F tabel Kesimpulan 

Inkuiri 6,78 46,00  
1,11 

 
2,19 

 

Homogen Langsung 6,45 41,57 
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Jadi F hitung = 1,11 selanjutnya harga F hitung ini dikonsultasikan 

dengan harga F tabel dengan dk pembilang (24-1) dan penyebut (18-1) 
dengan taraf signifan 5% maka diperoleh F tabel = 2,19. Dalam hal ini 
berlaku ketentuan, bila F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel (F h ≤ 
F t) maka Ho diterima dan Ha ditolak. Ho diterima berarti varians 
homogen. Dari hasil perhitungan ternyata F hitung lebih kecil F tabel (1,11 < 
2,19) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa varians kelompok kelas 
inkuiri dan kelas Langsung adalah homogen. 

 
2.  Pengujian Data Postes 
 
a. Uji Normalitas  
  

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data 
berdistribusi normal atau tidak. Berdasarkan pengujian dengan 
menggunakan metode chi-kuadrat, maka diperoleh data sebagai berikut:  
 

Tabel 4.5 
Uji Normalitas Data Postes 

  

Kelas X2 
hitung X2 

tabel Kesimpulan 

Inkuiri 1,305 5,991 Terdistribusi Normal 

Langsung 1,829 5,991 Terdistribusi Normal 

 
Berdasarkan  tabel di atas dapat data terdistribusi normal dengan 

ketentuan jika X2 
hitung < X

2 
tabel. Pada taraf signifikansi 95% (α = 0,05). 

 
b. Uji Homogenitas  

Sebelum analisis data, maka selanjutnya dilakukan uji homogenitas 
dua varians nilai postes siswa kelas eksperimen 1 (inkuiri) dan kelas 
eksperimen 2 ( Langsung) menggunakan uji F, diperoleh data sebagai 
berikut :  

Tabel 4.6 
Uji Homogenitas Nilai Postes 

 

Kelas SD S2 F hitung F tabel Kesimpulan 

Inkuiri 5,74 33,00 
 

1,04 
 

2,19 
 

Homogen 
Langsung 5,63 31,69 

 
Jadi F hitung = 1,04 selanjutnya harga F hitung ini dikonsultasikan 

dengan harga F tabel dengan dk pembilang (24-1) dan penyebut (18-1) 
dengan taraf signifan 5% maka diperoleh F tabel = 2,19. Dalam hal ini 
berlaku ketentuan, bila F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel (F h ≤ 
F t) maka Ho diterima dan Ha ditolak. Ho diterima berarti varians 
homogen. Dari hasil perhitungan ternyata F hitung lebih kecil F tabel (1,04 < 
2,19) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa varians kelompok kelas 
inkuiri dan kelas Langsung adalah homogen. 
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C. Pengujian Hipotesis dan Pembahasan 
 

Penelitian ini dilaksanakan pada dua sekolah yang berbeda di kota 
Samarinda  yaitu  di SD Katolik 2 Samarinda sebagai kelompok 
eksperimen yaitu diberi perlakuan pembelajaran inkuiri sedang SD Katolik 
3 Samarinda sebagai kelompok eksperimen yaitu diberi perlakukan 
pembelajaran langsung. Sedangkan untuk syarat penelitian, dari hasil 
analisis persyaratan pemilihan sampel dari populasi penelitian dilihat dari 
hasil belajar TIK kelas VI semester 1 adalah normal  dan homogen. 
Homogen artinya  bahwa data hasil belajar dapat mewakili populasi itu 
sendiri dan data tersebut sama, artinya sampel yang diambil untuk 
penelitian dapat mewakili 106 populasi itu sendiri. 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan terdapat 
perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
TIK SD antara model Pembelajaran inkuiri terbimbing dengan model 
pembelajaran langsung. Secara statistik hipotesis dinyatakan : 
Ho  :  tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa 

dalam mata pelajaran TIK yang menggunakan metode inkuiri 
dengan yang menggunakan metode langsung. 

H1 : terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa dalam 
mata pejaran TIK yang menggunakan metode inkuiri dengan yang 
menggunakan metode langsung. 

 Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan hasil belajar siswa 
dalam mata pelajaran TIK yang menggunakan metode inkuiri dengan 
metode langsung, dilakukan pengujian statistik dengan menggunakan uji t 
– test. 
  Setelah dilakukan penghitungan diperoleh t hitung = 0,604 yang 
selanjutnya dikonsultasikan dengan t tabel dengan derajat kebebasan (dk) = 
(18+24-2) = 40 taraf signifikan 5%, maka diperoleh t tabel = 2,021. Ternyata 
t hitung lebih kecil t tabel atau t hitung (0,604) < t tabel (2,021) ini berarti Ho 
diterima yang berarti  tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 
hasil belajar siswa dalam mata pelajaran TIK yang menggunakan metode 
inkuiri dengan yang menggunakan metode langsung.  

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan terdapat 
perbedaan yang signifikan keefektifan antara proses kegiatan 
pembelajaran siswa pada mata pelajaran TIK SD antara model 
Pembelajaran inkuiri dengan model pembelajaran langsung. 

Observasi yang dilakukan sesuai dengan jumlah pertemuan yang 
telah dirancang sebelumnya didalam Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran. Berdasarkan data yang diperoleh dari observer dapat 
dilihat bahwa kegiatan belajar mengajar di kedua kelas berjalan dengan 
lancar. Peneliti berusaha melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai 
dengan metode di masing-masing kelas. Pada kelas inkuiri peneliti 
membimbing siswa dalam mengidentifikasi masalah, membimbing praktik 
komputer, dan terakhir membimbing siswa dalam memecahkan masalah. 
Dengan adanya pengajuan masalah melalui pertanyaan-pertanyaan 
membuat siswa aktif berpikir dan merespon. Sedangkan pada kelas 
langsung terlebih dahulu peneliti mempersiapkan bahan dan peralatan 
untuk kegiatan langsung, kemudian peneliti menjelaskan prosedur yang 
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akan dilangsungkan dan setelah itu melangsungkan praktik komputer baik 
secara langsung ataupun dibantu dengan media. Metode langsung 
membuat perhatian siswa terpusat ke langsung yang dipertunjukkan guru. 
Selama melakukan uji coba tersebut dilakukan pengamatan terhadap 
efektifvitas pembelajaran dengan indikator meliputi kecermatan 
penguasaan perilaku yang dipelajari, kecepatan praktik, tingkat alih 
belajar, tingkat retensi dari apa yang dipelajari, kesesuaian dengan 
prosedur, kuantitas praktik.  
  Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan efektivitas belajar 
siswa dalam mata pelajaran TIK yang menggunakan metode inkuiri 
dengan metode langsung, dilakukan pengujian statistik dengan 
menggunakan uji t – test. 
  Setelah dilakukan penghitungan diperoleh t hitung = 0,834 yang 
selanjutnya dikonsultasikan dengan t tabel dengan derajat kebebasan (dk) = 
(18+24-2) = 40 taraf signifikan 5%, maka diperoleh t tabel = 2,021. Ternyata 
t hitung lebih kecil t tabel atau t hitung (0,834) < t tabel (2,021) ini berarti Ho 
diterima yang berarti  tidak terdapat perbedaan yang signifikan efektivitas 
pembelajaran dalam mata pelajaran TIK antara menggunakan metode 
inkuiri dengan menggunakan metode langsung. Dalam penelitian ini 
menunjukkan bahwa pembelajaran inkuiri dan pembelajaran langsung 
sama-sama efektif.  

Untuk memperoleh informasi mengenai prestasi belajar di kedua 
kelas, peneliti melakukan analisis terhadap data pretes dan postes. Pretes 
dilakukan pada kelas inkuiri terbimbing dan kelas langsung sebelum 
perlakuan diterapkan untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Dari 
hasil pengujian data rata-rata skor pretes, kelas inkuiri terbimbing 
terdistribusi normal dan kelas langsung juga terdistribusi normal. 
Selanjutnya dilakukan uji homogenitas dimana hasil kedua data pretes 
adalah homogen.  

Setelah mendapatkan analisis data pretes, maka tiap kelas 
diberikan perlakuan yaitu menggunakan metode inkuiri terbimbing dan 
metode langsung. Pembelajaran dilakukan sebanyak 4 kali pertemuan, 
sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat dalam RPP. Setelah 
pembelajaran  dilakukan postes di kedua kelas. Hasil analisis data postes 
menunjukkan bahwa kelas inkuiri terbimbing terdistribusi normal dan kelas 
langsung terdistribusi normal. Kemudian uji homogenitas menunjukkan 
data pretes menunjukkan bahwa kelas inkuiri terbimbing dengan data 
homogen dan kelas langsung juga homogen.  

Analisis selanjutnya dilakukan uji- t terhadap nilai kelas eksperimen 
1 dan kelas eksperimen 2 dengan menggunakan rumus Rumus Pooled 
varians. Berdasarkan data yang telah dianalisis dapat diketahui bahwa  
diperoleh t hitung = 0,604 yang selanjutnya dikonsultasikan dengan t tabel 
dengan derajat kebebasan (dk) = (18+24-2) = 40 taraf signifikan 5%, maka 
diperoleh t tabel = 2,021. Ternyata t hitung lebhi kecil t tabel atau t hitung (0,604) 
< t tabel (2,021) ini berarti Ho diterima yang berarti  tidak terdapat 
perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa dalam mata 
pelajaran TIK yang menggunakan metode inkuiri dengan yang 
menggunakan metode langsung. Oleh karena itu ditarik kesimpulan 
bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa 
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dalam mata pelajaran TIK yang menggunakan metode inkuiri terbimbing 
dengan yang menggunakan metode langsung.   
 Pada proses belajar di kelas inkuiri dimulai dengan pertanyaan-
pertanyaan yang mengarahkan siswa kepada permasalahan. Pada 
pertemuan pertama contohnya, peneliti memulai pelajaran dengan 
menampilkan presentasi cerita dan bertanya kepada siswa: “apa yang 
menarik dari cerita tersebut, mengapa diberi gambar sebagai ilustrasi, 
mengapa judul cerita ukuran hurufnya lebih besar dari isi cerita?“ 
kemudian siswa menjawab sesuai dengan persepsinya masing-masing. 
Dari pertanyaan-pertanyaan berdasarkan pengalaman sehari-sehari 
siswa, kemudian guru mengajak masuk ke permasalahan yaitu masalah 
tabel dan grafik (merumuskan masalah dan hipotesis). Setelah siswa 
paham dengan tabel dan grafik, selanjutnya siswa dibagi menjadi 2 
kelompok yang masing-masingnya terdiri dari kelompok pertama 9 siswa 
dan kelompok kedua terdiri 9 siswa. Kemudian peneliti membagikan 
modul tentang grafik dan tabel dan siswa diminta untuk mengerjakan 
percobaan sesuai dengan perintah yang ada di modul (eksperimen dan 
analisis). Di sini siswa mencari jawaban mengenai jumlah siswa 
keseluruhan dan jumlah siswa laki-laki dan siswa perempuan tiap-tiap 
kelas,  jumlah kelas ada 9 rombel maka masing-masing siswa mendapat 1 
atau 2 kelas. Selama percobaan siswa saling berinteraksi dengan teman 
sekelompoknya. Aktivitas dalam kelompok memberikan semangat, saling 
berbagi pengetahuan, membantu dalam memecahkan masalah. Ini dapat 
menciptakan lingkungan yang membuat siswa lebih aktif berpikir sehingga 
pelajaran lebih bermakna. Peneliti membimbing dan memantau aktivitas 
tiap kelompok. Karena siswa mencoba sendiri dan mengalami sendiri 
proses percobaan maka siswa lebih mudah mengerti dan paham terhadap 
permasalahan. Kegiatan terakhir yaitu mempresentasikan hasil percobaan 
bagi kelompok yang berhasil tidak dapat dilakukan karena habisnya jam 
pelajaran.   
 Pada metode langsung dimulai dari guru mengecek kesiapan siswa 
untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar, selanjutnya guru memutar 
menamapilkan ceritera bergambar yang dikutip dari majalah anak-anak. 
Siswa diminta untuk menceritakan isi cerita tersebut, Guru bertanya : apa 
yang menarik dari cerita tersebut, mengapa diberi gambar sebagai 
ilustrasi, mengapa judul cerita ukuran hurufnya lebih besar dari isi cerita?. 
Siswa diminta untuk menceritakan pengalaman mereka berkaitan dengan 
menggambar, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin 
dicapai. Guru menyampaikan garis besar pembelajaran. Guru 
membimbing siswa mengidentifikasi masalah yang terkait dengan grafik, 
Guru membimbing siswa  untuk melakukan percobaan membuat bagan 
struktur tumbuhan dengan insert gambar sederhana. Selama praktik guru 
mengawasi siswa selama melakukan praktikkum. Selanjutnya guru 
membimbing siswa dalam membuat kesimpulan dan guru menegaskan 
kembali jawaban yang tepat sesuai dengan permasalahan atau 
pertanyaan siswa tentang merangkai  tabel dan grafik sederhana. 
 Dalam pembelajaran ini siswa melihat secara langsung bagaimana 
melakukan percobaan tersebut dengan benar melalui cerita sehingga 
proses penerimaan siswa terhadap pelajaran akan lebih berkesan secara 
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mendalam, sehingga membentuk pengertian dengan baik dan sempurna. 
Selanjutnya perhatian siswa dapat terpusat dan terarah pada materi yang 
sedang dipelajari.  
 Pada metode langsung ini aktivitas utama ada pada guru sedang 
siswa sebagai pendengar, maka waktu pun bisa diatur seefektif mungkin, 
sehingga tidak banyak waktu yang terbuang.  Namun karena pelajaran 
dibuat dalam bentuk cerita membuat siswa menjadi tertarik untuk belajar.  
Mengenai efektivitas pembelajarran menunjukkan Berdasarkan data di 
atas, dapat dilihat bahwa rata-rata skor efektivitas pembelajaran kelas 
inkuiri adalah 21,3 sedangkan kelas langsung 20,3 ada selisih rata-rata 1. 
Hal ini berarti efektivitas pembelajaran inkuiri seacara rata-rata memiliki 
tidak ada bedannya dibandingkan dengan kelas langsung. Dengan 
pembandingan melalui uji t. Setelah dilakukan penghitungan diperoleh t 

hitung = 0,834 sedang t tabel = 2,021. Ternyata t hitung lebih kecil t tabel atau t 

hitung (0,834) < t tabel (2,021) ini berarti Ho diterima yang berarti  tidak 
terdapat perbedaan yang signifikan efektivitas pembelajaran dalam mata 
pelajaran TIK antara menggunakan metode inkuiri dengan menggunakan 
metode langsung. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran 
inkuiri dan pembelajaran langsung sama-sama efektif.  

Dengan hasil nilai belajar pretes dan postes serta observasi 
mengenai efektivitas pembelajaran maka hasilnya tidak ada perbedaan 
ternyata sama-sama efektif digunakan.  

Dalam penelitian ini terlihat kecermatan siswa dalam melakukan 
praktik pembuatan tabel dan grafik dalam pelajaran TIK dimana siswa 
yang melakukan kesalahan secara praktik semakin kecil tingkat 
kesalahannya dalam pembelrian model pembelajaran inkuiri dan 
langsung, hal ini berarti kedua model pembelajaran sama-sama efektif.. 

Kecepatan praktik dikaitkan dengan jumlah waktu yang diperlukan 
untuk menyelesaikan praktik siswa. Dalam hal ini semakin cepat seorang 
siswa menampilkan hasil praktiknya dalam membuat tabel dan grafik 
maka semakin efektif pembelajaran. Dalam kedua model pembelajaran 
siswa mempunyai kecepatan yang sama dalam menyelesaikan tugas. 

Selanjutnya hasil praktik siswa  siswa harus menyajikan praktik yang 
telah disepakati, sehingga hasil kerja tidak menyimpang dari aturan. 
Ternyata hasilnya adalah siswa telah mampu membuat tabel dan grafik 
sesuai sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh pihak guru.  

Ternyata  bahwa penerapan kedua model pembelajaran baik 
pembelajaran inkuiri maupun langsung dalam penelitian telah 
menghasilan kuantitas praktik siswa didasarkan pada banyaknya praktik 
yang dihasilkan oleh siswa. Selain itu kualitas hasil pekerjaan siswa juga 
semakin bagus. 

 Untuk selanjutnya siswa masih dapat melakukan penemuannya 
sendiri dalam pembuatan tabel dan grafik dan hal ini masih bisa 
ditampilkan oleh siswa setelah selang periode waktu tertentu yaitu minggu 
depannya. Hal ini menunjukkan bahwa  siswa masih mampu mengingat 
kembali sesuatu yang telah dipelajari oleh siswa, di minggu kemarin. 
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D. Keterbatasan Penelitian 
 
 Ternyata hasil penelitian ini tidak ada perbedaaan antara 
pembelajaran inkuiri dengan pembelajaran langsung. Efektifitas 
pembelajaran inkuiri dengan pembelajaran langsung juga tidak ada 
perbedaan.  
 Terlepas dari hasil penelitian yang tidak sesuai dengan hipotesis 
yang peneliti ajukan, memang disadari akan terbatasnya hasil penelitian 
yaitu : 
1. Sampel penelitian termasuk sampel kecil sehingga penelitian ini 

perlu ditindaklanjuti dengan sampel yang lebih besar 
2. Dalam penelitian ini aspek pengelolaan pembelajaran  hanya 

terbatas pada hasil belajar siswa dan efektivitas belajar saja.  
3. Dalam penelitian yang dilakukan hanya membandingkan 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan model inkuiri 
dibandingkan dengan pendekatan langsung saja.  

4. Masih kekurangan dan keterbatasan peneliti dalam penelaahan akan 
bahan pustaka sehingga hasil penelitian masih banyak kekurangan 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



© http://falahyu.wordpress.com                                                                                                  
 

Keefektifan Pendekatan Inkuiri Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran TIK SD oleh Wahydah                     27 
 

 
 

BAB V 
KESIMPULAN, IMPLIKASI  DAN SARAN 

 
 
 

A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat 

disimpulkan bahwa: 
1. Mengenai perbedaan hasil belajar antara model pembelajaran inkuiri 

dengan pembelajaran langsung. Diperoleh t hitung = 0,604 yang 
selanjutnya dikonsultasikan dengan t tabel dengan derajat kebebasan 
(dk) = (18+24-2) = 40 taraf signifikan 5%, maka diperoleh t tabel = 
2,021. Ternyata t hitung lebih kecil t tabel atau t hitung (0,604) < t tabel 
(2,021) ini berarti Ho diterima yang berarti  tidak terdapat perbedaan 
yang signifikan antara hasil belajar siswa dalam mata pelajaran TIK 
yang menggunakan metode inkuiri dengan yang menggunakan 
metode langsung. Dengan demikian pembelajaran inkuiri dan 
pembelajaran langsung dalam penelitian ini hasilnya sama-sama 
baiknya. 

2. Mengenai perbedaan keefektivan  belajar antara model pembelajaran 
inkuiri dengan pembelajaran langsung.  Diperoleh t hitung = 0,834 yang 
selanjutnya dikonsultasikan dengan t tabel dengan derajat kebebasan 
(dk) = (18+24-2) = 40 taraf signifikan 5%, maka diperoleh t tabel = 
2,021. Ternyata t hitung lebih kecil t tabel atau t hitung (0,834) < t tabel 
(2,021) ini berarti Ho diterima yang berarti  tidak terdapat perbedaan 
yang signifikan efektivitas pembelajaran dalam mata pelajaran TIK 
antara menggunakan metode inkuiri dengan menggunakan metode 
langsung. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran 
inkuiri dan pembelajaran langsung sama-sama efektif.  
 

B. Implikasi  
1.   Sulitnya untuk mengatur waktu merupakan salah satu kelemahan 

dari pelaksanaan metode inkuiri terbimbing. Habisnya jam pelajaran 
seperti yang terjadi pada penelitian ini disebabkan karena, kondisi 
kelas yang merupakan kelas besar, banyak waktu yang terbuang 
karena membantu siswa dalam menemukan teori-teori atau 
menjelaskan sesuatu yang masih belum bisa dipahami oleh siswa. 
Dan juga ketika akan memulai percobaan walaupun modul sudah 
dibagikan dan diberi penjelasan, masih ada siswa yang belum 
mengetahui tugasnya. Kelemahan yang lainnya yaitu siswa yang 
pintar dan aktif mendominasi pembelajaran sedangkan siswa yang 
motivasi belajarnya rendah tidak terlibat aktif selama percobaan 
dan cenderung asik dengan kegiatan mereka sendiri, sehingga 
pengalaman belajar yang didapatkan siswa tidak merata. 
Ternyata pembelajaran langsung jika dikelola dengan baik tidak 
kalah dengan pembelajaran inkuiri. Pembelajaran langsung bisa 
diikuti oleh semua siswa dan waktu pembelajaran dapat dapat lebih 
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fleksibel penerapannya sehingga disini guru dapat mengetahui 
kemunduruan dan kemajuan siswa dan dapat melakukan 
pembimbingan. 
Implikasi dari kedua model pembelajaran ini bahwa kedua model 
pembelajaran inkuir dan langsung dapat diterapkan secara 
bergantian. 

2.   Implikasi efektivitas pembelajaran dalam penelitian ini adalah 
bahwa kedua model pembelajaran inkuiri dan langsung jika 
diterapkan dengan sungguh-sungguh dapat membuat  siswa 
cermat dalam melakukan praktik  TIK  dalam melakukan praktik 
pembuatan tabel dan grafik, siswa lebih cepat menyelesaikan 
praktik yang dinberikan oleh guru, menghasilan kuantitas hasil 
praktik lebih banyak  dengan kualitas hasil pekerjaan siswa juga 
semakin bagus.  Disamping itu siswa lebih lama mengingat  siswa 
masih mampu mengingat kembali sesuatu yang telah dipelajari oleh 
siswa.  
Dengan demikian inkuiri perlu diteruskan digunakan untuk 
pembelajaran TIK, namun jangan terlalu sering sebab inkuiri 
banyak memakan waktu dan persiapan yang lama.  Sebaliknya 
pembelajaran model langsung tidak bisa ditinggalkan sama sekali. 
Asal pembelajaran langsung dikemas dengan baik, seperti dalam 
penelitian ini dimana peneliti mengemas mata pelajaran dalam 
bentuk cerita, maka pembelajaran langsung masih layak 
diterapkan. Pembelajaran langsung masih layak diterapkan di mata 
pelajaran TIK hal ini diperlukan bahwa dengan pembelajaran 
langsung guru bisa mengontrol urutan dan mengontrol urutan dan 
keluasan materi pembelajaran, dengan demikian dia dapat 
mengetahui sampai sejauh mana siswa menguasai bahan 
pelajaran yang disampaikan. Model pengajaran langsung dianggap 
sangat efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai siswa 
cukup luas, sementara itu waktu yang dimiliki untuk belajar 
terbatas.  Melalui model pengajaran langsung selain siswa dapat 
mendengar melalui (kuliah) tentang suatu materi pelajaran, juga 
sekaligus siswa dapat melihat (melalui pelaksanaan demonstrasi).  
Keuntungan lain adalah model pengajaran langsung bisa 
digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas besar.  
 

C. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian ini maka saran yang dapat penulis 

sampaikan adalah:  
1.  Pelaksanaan pembelajaran model inkuiri,  dalam pembelajaran TIK 

perlu terus ditingkatkan mengingat cukup signifikan dampak postitif 
penerapannya terhadap peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa. 

2. Pelaksanaan pembelajaran model langsung,  dalam pembelajaran TIK 
masih diperlukan dan perlu terus ditingkatkan mengingat cukup 
signifikan dampak postitif penerapannya terhadap peningkatan 
motivasi dan hasil belajar siswa. 

3. Guru dapat menggunakan model pembelajaran langsung tetapi perlu 
memperhatikan kelemahan model ini antara lain model pengajaran 
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langsung yaitu hanya untuk kemampuan mendengar dan menyimak 
yang baik, tidak dapat melayani perbedaan kemampuan siswa, hanya 
menekankan pada komunikasi satu arah. Oleh karena itu model 
pengajaran langsung hanya dapat berlangsung dengan baik apabila 
siswa memiliki kemampuan menyimak dan mendengar yang baik. 
Guru mampun melayani perbedaan kemampuan, perbedaan 
pengetahuan, minat, bakat serta perbedaan gaya belajar. Guru harus 
mengontrol pemahaman siswa akan materi pembelajaran 
karenakomunikasi satu arah bisa mengakibatkan pengetahuan yang 
dimiliki siswa akan terbatas pada apa yang diberikan. 
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Lampiran 1: 

 
SOAL ULANGAN TIK 

 
  Kelas/Smt : 5/2 

  Standar Kompetensi  : Mengintegrasikan Gambar Ke Dalam Dokumen 

  Kompetensi Dasar : Mengintergrasikan Gambar dan Teks 
    
 
Pilihlah jawaban yang benar : 
 

A. Mengenal Ikon Bentuk(Shape) 
 

1. Ikon  digunakan untuk menggambar bentuk …. 
 a. bertanda panah b. garis lurus c. garis lengkung d.

 kurva tertutup 
 
2. Langkah-langkah untuk membuat kotak yang disisipkan teks dengan menu …. 
 a. Insert        Text Box    c.  Insert         Chart 
 b. Insert        Picture Clip Art d. Insert           Object 
 

3. Langkah yang digunakan untuk membuat Text Box adalah .... 

 a. Klik menu Format  Table c. Klik menu Insert  Text Box 
 b. Klik menu Insert  diagram d. Klik menu Format   Theme 
 
4. Ikon Text Box, ClipArt, Word Art, Autoshape, terdapat pada .... 
 a. Menu bar b. Status Bar c. Toolbar Formatting d.

 Toolbar Drawing 
 
5.Untuk membuat gambar                  digunakan perintah AutoShapes kelompok ….  
 
 a. Flowchart b. Basic Shapes c. Callouts d. Lines 
 
6.Untuk membuat gambar         digunakan perintah AutoShapes kelompok ….  
 
 a. Lines b. Basic Shapes c. Callouts d. Flowchart 
 
7.Untuk membuat gambar         digunakan perintah AutoShapes kelompok ….  
 
 a. Block Arrows b. Flow Chart c. Lines d. Stars and Banners 
 
8. Ikon untuk menggambar bentuk segitiga, segilima, kotak, lingkaran adalah ikon ….  

a. Autoshape b. lingkaran c. Text Box d. WordArt 
 

9. Ikon               digunakan untuk menggambar bentuk .... 
 
a. segitiga b. kotak c. lingkaran d. segilima 
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10. Ikon               digunakan untuk menggambar bentuk .... 

 
a. segitiga b. lingkaran c. kotak d. segilima 

 

11.   ikon disamping adalah ikon.... 
 
  a. shape fill b. change shape c. shape outline d. shape 
 
12. Berisi bentuk-bentuk bintang, bendera, dan spanduk disebut … 
 a. Flowchart b. Callouts c. Lines d. Stars and Banners 
 
13. Berisi bentuk-bentuk untuk membuat diagram alur (flow chart) disebut … 
 a. Flowchart b. Callouts c. Lines d. Stars and Banners 
 
14. Berisi bentuk-bentuk blok panah disebut … 
 a. Flowchart b. Callouts c. Block Arrows d. Stars and Banners 
 
15. Ikon               digunakan untuk menggambar bentuk .... 

 
a. segitiga b. lingkaran c. kotak d. segilima 
 

16. Berisi objek yang memberikan hubungan satu dengan yang lain disebut …. 

 a.  b.  c.  d.  
  

17. Ikon Kotak             digunakan untuk menggambar .... (kotak) 
18. Berisi beberapa jenis garis, anak panah, dan bentuk garis bebas disebut .... (lines) 
19.   Untuk membuat gambar                      digunakan perintah AutoShapes kelompok ….            
 

B. Mengenal Text Box 
 

1. Langkah yang digunakan untuk membuat Text Box adalah .... 
 a. Klik menu Format  Table c. Klik menu Insert   Text Box 
 b. Klik menu Insert  diagram d. Klik menu Format   Theme 
 
2. Ikon ... disebut dengan ikon Text Box. 

 a.  b.  c.  d.  

 
3. Untuk mengaktifkan Ikon Text Box menggunakan ikon …. 

 a.  b.  c.  d.  
 

4. Ikon  disebut dengan ikon ….  
 a. Underline b. Insert WordArt c. Fill Color d. Font Color 
 
5. Ikon untuk memberi warna latar belakang adalah ikon ….  
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 a.  b.  c.  d.  
 

6. Ikon  digunakan untuk …. 
 a.  membuat huruf bercetak miring c. membuat huruf 

bergaris bawah 
 b.   membuat huruf bercetak tebal  d. membuat huruf 

berwarna 
 
7. Ikon Shape Fill pada tab …. 
 a. Drawing Tools-Format   c. Format  
 b. Text Box Tools-Format   d. Home 
 
 
8. Ikon               digunakan untuk menggambar bentuk ....  

a. kotak b. lingkaran c. segitiga d. segilima  
 
 

9. Ikon Shape Outline fungsinya  untuk …. 

 a. memberi warna background pada text box c. mengubah warna 
tulisan pada text box 

 b. memodifikasi  garis  tepi pada shape  d. mengganti warna 
garis pada text box 

 
10. Ikon Font Color pada tab …. 
 a. Drawing Tools-Format   c. Format  
 b. Text Box Tools-Format   d. Home 
 

C. Mengenal ClipArt 
 
1. Perintah Insert             Clip Art digunakan untuk …. 
 
 a. membuat dua kolom   c. menyisipkan Clip 

Art pada dokumen 
 b. menentukan jumlah gambar  d. menyisipkan 

WordArt pada dokumen 
 

2. Langkah-langkah untuk menyisipkan Clip Art pada teks dengan menu …. 
 a. Insert        Picture Clip Art c.  Insert         Text Box   
 b. Insert        Diagram   d. Insert           Object 
 
 

D. Mengenal Ikon Picture 
 
1. Ikon Insert Picture ditunjukkan dengan simbol …. 

 a.  b.  c.  d.  
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2. Untuk menyisipkan gambar yang kita sukai ke dalam teks, kita menggunakan 
perintah …. 
a. Klik tab Insert, pilih picture 
b. Klik tab Home, pilih picture 
c. Klik tab View, pilih picture 
d. Klik tab Format, pilih picture 

 
3. Ikon Picture pada group …. 
 a. Pages b. illustrations c. tables d. Link 

 

E. Menyisipkan WordArt 
 

1. Tulisan  disebut dengan …. 
 
 a. Autoshape b. WordArt c. ClipArt d. Text Box 
 
2.  Perintah Insert    WordArt digunakan untuk …. 
 a. membuat dua kolom   c. menyisipkan Clip 

Art pada dokumen 
 b. menentukan jumlah gambar  d. menyisipkan 

WordArt pada dokumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Selamat Mengerjakan Semoga Sukses 
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Lampiran 2 : 
 

LEMBAR OBSERVASI KUALITAS PROSES PEMBELAJARAN 
PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING UNTUK PELAJARAN TIK 

 

Kegiatan Indikator Diskriptor Skor 

Awal 

Menyampaikan  
tujuan 

pembelajaran 
●  Guru menyampaikan konsep : 
Memodifikasi tulisan  

  
Membangkitkan 

pengetahuan  
awal 

  
  
  
  
  
  
  
  

●  Guru menggali pengetahuan awal siswa     
     dengan menanyakan  : 
     - pengertian Ms Word 2007 
     - Bagian-bagian Aplikasi MS Word 2007 
●  Guru mengajukan pertanyaan yang        
     berkaitan dengan materi pembelajaran 
     dengan peristiwa nyata yang terjadi  
     dalam kehidupan sehari-hari dengan  
     menunjukkan gambar atau cerita sebagai  
      bahan diskusi kelompok. 
●  Guru membagi siswa kedalam beberapa 
     Kelompok  

Inti 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
Fase 

Perumusan  
masalah 

  

●  Guru meminta siswa menganalisa    
     fakta dari gambar yang ditayangkan 
●  Guru menyampaikan rumusan masalah    
     yang akan dipecahkan siswa sesuai   
     dengan  topik pembelajaran.  

  
Fase 

Membuat  
Hipotesis 

  

●  Guru memberi kesempatan kepada siswa     
     untuk membuat hipotesis terhadap  
     rumusan masalah yang telah diajukan 
●  Melakukan verifikasi ketepatan hipotesis    
     yang dibuat siswa yang menuju konsep  

  
  
  
  
  

Fase  
Praktikum 

  
  
  
  
  

●  Guru meminta siswa  mendiskusikan    
     rencana praktik yang telah disajikan 
     dalam LKS dan menyusun langkah    
     praktikum 

 
 

●  Guru memeriksa langkah-langkah praktik 
yang di   buat oleh siswa untuk menguji 
hipotesis.  

●  Guru mempersilahkan siswa untuk mem-    
     persiapkan peralatan dan bahan serta  
     melaksanakan praktikum sesuai  
     rancangan yang telah dibuat  
●  Memfasilitasi setiap kelompok agar     
     dapat bekerja dengan baik.  
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Inti 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

Fase  
Menguji 

Hipotesis 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

●  Memberi kesempatan siswa untuk    
     menganalisis data dari hasil praktikum 
     dan membuat pembahasan atas hasil 
     yang telah diperoleh serta memban- 
     dingkan dengan contaoh naskah yang  
      ada untuk membuktikan kebenaran  hipo- 
     tesis yang mereka buat.  

●  Meminta setiap kelompok membuat   
     laporan sementara sesuai dengan  
     Format yang telah ditetapkan  

●  Meminta setiap kelompok mempresen-       
     tasikan hasil analisis pada laporan  
     sementara dan memberi kesempatan 
     kepada siswa untuk melakukan tanya 
     jawab terhadap laporan yang dipresen 
     tasikan   

●  Membuka dan mengatur jalannya dis-    
     Kusi 

 

 

●  Mengarahkan diskusi kelas pada keselu-   
     ruhan  
     

Akhir Penutup 
●  Membimbing siswa untuk membuat    
     kesimpulan hasil dari pembelajaran  

Jumlah  

Rata-Rata  

 

Nilai Keterangan Samarinda, _____________ 2012 
0 Tidak dilaksanakan Pengamat 
1 Kurang Baik  
2 Cukup Baik  
3 Baik  
4 Sangat Baik Wahydah 
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Lampiran 3 : 
 

LEMBAR OBSERVASI KUALITAS PROSES PEMBELAJARAN 
PEMBELAJARAN LANGSUNG UNTUK PEMBELAJARAN TIK 

Kegiatan Indikator Diskriptor Skor 

Awal 

Menyampaikan  
tujuan 

pembelajaran 
●  Guru menyampaikan konsep : 
Memodifikasi tulisan  

  
Membangkitkan 

pengetahuan  
awal 

  
  
  
  
  
  
  
  

●  Guru menggali pengetahuan awal siswa     
     dengan menanyakan  : 
     - pengertian Ms Word 2007 
     - Bagian-bagian Aplikasi MS Word 2007 
●  Guru mengajukan pertanyaan yang        
     berkaitan dengan materi pembelajaran 
     dengan peristiwa nyata yang terjadi  
     dalam kehidupan sehari-hari dengan  
     menunjukkan gambar atau cerita sebagai  
      bahan diskusi kelompok. 
  

 
 
 

Inti  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Fase 
Mendemonstrasikan 

pengetahuan dan 
Ketrampilan 

●  Guru mendemonstrasikan pengetahuan 
dan ketrampilan sesuai   dengan  topik 
pembelajaran. 

 Menyampaikan informasi tahap demi 
tahap  

 Fase  
Membimbing 

pelatihan  

●  Guru membuat  rencana praktik yang telah 
disajikan  dalam LKS dan menyusun 
langkah  praktikum 

●  Guru memeriksa langkah-langkah praktik 
yang di   buat oleh siswa  

●  Guru mempersilahkan siswa untuk mem-    
     persiapkan peralatan dan bahan serta  
     melaksanakan praktikum sesuai  
     rancangan yang telah dibuat   

Fase  
Memberi  

kesempatan untuk 
pelatihan lanjutan 
dan penerapan 

●  Membimbing mempraktikkan pelatihan 
lanjutan yang lebih kompleks  
 
  

Akhir Penutup 
●  Membimbing siswa untuk membuat    
     kesimpulan hasil dari pembelajaran  

Jumlah  

Rata-Rata  

 

Nilai Keterangan Samarinda, _____________ 2012 
0 Tidak dilaksanakan Pengamat 
1 Kurang Baik  
2 Cukup Baik  
3 Baik  
4 Sangat Baik Wahydah 
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Lampiran 4: 
LEMBAR OBSERVASI EFEKTIVITAS BELAJAR TIK 

METODE LANGSUNG 

 
No 

 
Nama Siswa 

 

Indikator Yang di Observasi 
Jumlah 

Skor 

1 2 4 4 5 6 7  
          

          

          

          

          

          

 
Keterangan : 

No.  Indikator Ketrangan 

1 kecermatan penguasaan 
perilaku yang dipelajari  

siswa yang melakukan kesalahan 
secara minimal makin cermat unjuk 
kerja siswa. Makin kecil tingkat 
kesalahan unjuk kerja berarti makin 
efektif pembelajarannya. 

2 kecepatan unjuk kerja  semakin cepat seorang siswa 
menampilkan unjuk kerjanya semakin 
efektif pembelajaran 

3 tingkat alih belajar keberhasilan pencapaian indikator-
indikator sebelumnya 

4 tingkat retensi dari apa 
yang dipelajari 

jumlah unjuk kerja yang masih mampu 
ditampilkan oleh siswa setelah selang 
periode waktu tertentu. Kemampuan 
siswa untuk mengingat kembali 
sesuatu yang telah dipelajari oleh 
siswa 

5 kesesuaian dengan 
prosedur  

menampilkan unjuk kerja siswa yang 
sesuai dengan aturan yang telah 
ditetapkan. Siswa harus menyajikan 
unjuk kerja yang telah disepakati, 
sehingga hasil kerja tidak menyimpang 
dari aturan 

6 kuantitas unjuk kerja, dan  banyaknya unjuk kerja yang dihasilkan 
oleh siswa. Semakin banyak tujuan 
yang dicapai dalan pembelajaran  
semakin efektif pula pembelajaran. 

7 kualitas hasil akhir. kualitas hasil kerja siswa 

Kriteria Skor : 
Nilai Keterangan Samarinda, _____________ 2013 

0 Tidak dilaksanakan Pengamat 
1 Kurang Baik  
2 Cukup Baik  
3 Baik  
4 Sangat Baik Wahydah 
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Lampiran 5 :  
LEMBAR OBSERVASI EFEKTIVITAS BELAJAR TIK 

METODE INKUIRI 

 
No 

 
Nama Siswa 

 

Indikator Yang di Observasi 
Jumlah 

Skor 

1 2 4 4 5 6 7  
          

          

          

          

          

          

 

Keterangan : 

No.  Indikator Ketrangan 

1 kecermatan penguasaan 
perilaku yang dipelajari  

siswa yang melakukan kesalahan 
secara minimal makin cermat unjuk 
kerja siswa. Makin kecil tingkat 
kesalahan unjuk kerja berarti makin 
efektif pembelajarannya. 

2 kecepatan unjuk kerja  semakin cepat seorang siswa 
menampilkan unjuk kerjanya semakin 
efektif pembelajaran 

3 tingkat alih belajar keberhasilan pencapaian indikator-
indikator sebelumnya 

4 tingkat retensi dari apa 
yang dipelajari 

jumlah unjuk kerja yang masih mampu 
ditampilkan oleh siswa setelah selang 
periode waktu tertentu. Kemampuan 
siswa untuk mengingat kembali 
sesuatu yang telah dipelajari oleh 
siswa 

5 kesesuaian dengan 
prosedur  

menampilkan unjuk kerja siswa yang 
sesuai dengan aturan yang telah 
ditetapkan. Siswa harus menyajikan 
unjuk kerja yang telah disepakati, 
sehingga hasil kerja tidak menyimpang 
dari aturan 

6 kuantitas unjuk kerja, dan  banyaknya unjuk kerja yang dihasilkan 
oleh siswa. Semakin banyak tujuan 
yang dicapai dalan pembelajaran  
semakin efektif pula pembelajaran. 

7 kualitas hasil akhir. kualitas hasil kerja siswa 

Kriteria Skor : 
Nilai Keterangan Samarinda, _____________ 2013 

0 Tidak dilaksanakan Pengamat 
1 Kurang Baik  
2 Cukup Baik  
3 Baik  
4 Sangat Baik Wahydah 
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Lampiran 6 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 

 
Nama Sekolah : SD Katolik 2 Samarinda 
Mata Pelajaran : Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Kelas/ Semester: 5 (lima) / 2 (dua) 
Alokasi Waktu : 8 X 35 menit 

 

I. Standar Kompetensi  :    
3. Mengitegrasikan gambar ke dalam dokumen   

 

II. Kompetensi Dasar  :   
  3.1  Mengintegrasikan gambar dengan teks 

 
III.   Indikator 

1. Merancang dan membuat teks  dengan variasi gambar 
2. Menyisipkan gambar menggunakan tab insert 
3. Mengatur tata letak (layout) gambar 
4. Mengatur ukuran gambar 
5. Mengatur arah gambar 
6. Menyisipkan Clip Art dan WordArt 
7. Menyisipkan dambar dari file 
8. Menyatukan gambar dengan teks 

 

III. Tujuan Pembelajaran : 
 
1. Siswa dapat merancang dan membuat teks  dengan variasi gambar 
2. Siswa dapat menyisipkan gambar menggunakan tab insert 
3. Siswa dapat mengatur tata letak (layout) gambar 
4. Siswa dapat mengatur ukuran gambar 
5. Siswa dapat mengatur arah gambar 
6. Siswa dapat menyisipkan Clip Art dan WordArt 
7. Siswa dapat menyisipkan dambar dari file 
8. Siswa dapat menyatukan gambar dengan teks 
 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 
Tekun ( diligence )  
Tanggung jawab ( responsibility ) 
Ketelitian ( carefulness) 

 

IV. Materi Ajar (Materi Pokok)  :    

  Membuat teks bergambar  
 

V. Metode Pembelajaran :  
 

         Model pembelajaran :   Pembelajaran Langsung 
         Metode pembelajaran : Metode tanya jawab, diskusi, percobaan, demonstrasi 
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VI. Langkah-Langkah Pembelajaran : 

 
a) Kegiatan awal (10 menit) 

 Mengecek kesiapan siswa untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar 
 Presensi 
 Apersepsi :guru memutar menmapilkan ceritera bergambar yang dikutip dari 

majalah anak-anak. 
 Siswa diminta untuk menceritakan isi cerita tersebut 
 Guru bertanya : apa yang menarik dari cerita tersebut, mengapa diberi gambar 

sebagai ilustrasi, mengapa judul cerita ukuran hurufnya lebih besar dari isi 
cerita. 

 Siswa diminta untuk menceritakan pengalaman mereka berkaitan dengan 
menggambar  

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 
 Guru menyampaikan garis besar pembelajaran. 

b) Kegiatan inti (20 menit) 
 Guru membimbing siswa mengidentifikasi masalah yang terkait dengan icon 
 Guru membimbing siswa  untuk melakukan percobaan membuat bagan struktur 

tumbuhan dengan insert gambar sederhana. 
 Guru mengawasi siswa selama melakukan praktikkum 

c) Kegiatan akhir (5 menit) 
 Guru membimbing siswa dalam membuat kesimpulan 
 Guru menegaskan kembali jawaban yang tepat sesuai dengan permasalahan 

atau pertanyaan siswa tentang merangkai  bagan sederhana. 

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar :   
 

         Rahardjo, 2002. Gerbang Teknologi Informasi dan komunikasi. Surabaya:  Yudhistira 
         Sri Huning, 2011. Lebih dekat Dunia TIK. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 

 

VIII. Penilaian 

Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Teknik 
Penilaian 

Bentuk 
Instrumen 

Instrumen/ Soal 

 Mengidentifikasi 

Icon dan menu untuk 

menyisipkan gambar 

 Mengatur ukuran 

dan posisi gambar 

yang telah di 

sisipkan 

 Mengidentifikasi 

ikon ikon pendukung 

pada drawing 

wordart 

 Mengidentifikasi 

kotak dialog wordart 

 Mendemontrasikan 

menyisipan gambar 

pada teks  

 Membuat poster 

Lisan / 
Tulisan 

Isian Uraian 
singkat 
 

 Jelaskanlah Icon dan 

menu untuk 

menyisipkan gambar 

 Jelaskanlah cara 

Mengatur ukuran dan 

posisi gambar yang 

telah di sisipkan 

 Jelaskanlah ikon ikon 

pendukung pada 

drawing wordart 

 Jelaskanlah kotak 

dialog wordart 

 Jelaskanlah 

menyisipan gambar 

pada teks  

 Buatkanlah  poster 

sederhana 
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sederhana 

bertemakan 

"Lingkungan yang 

Bersih dan Sehat" 

bertemakan 

"Lingkungan yang 

Bersih dan Sehat 

 
FORMAT KRITERIA PENILAIAN        

 PRODUK ( HASIL DISKUSI ) 

No. Aspek Kriteria Skor 

1. Konsep * semua benar 
* sebagian besar benar 
* sebagian kecil benar 
* semua salah 

4 
3 
2 
1 

 
 PERFORMANSI  

No. Aspek Kriteria Skor 

1. 
 
 

2. 
 
 

3. 

Pengetahuan  
 
 
Praktek 
 
 
Sikap 

* Pengetahuan 
* kadang-kadang Pengetahuan 
* tidak Pengetahuan 
* aktif  Praktek 
* kadang-kadang aktif 
* tidak aktif 
* Sikap 
* kadang-kadang Sikap 
* tidak Sikap 

4 
2 
1 
4 
2 
1 
4 
2 
1 

 
 LEMBAR PENILAIAN 

No Nama Siswa 
Performan 

Produk 
Jumlah 

Skor 
Nilai 

Pengetahuan Praktek Sikap 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

       

CATATAN : 
  Nilai = ( Jumlah skor : jumlah skor maksimal ) X 10. 

 Untuk siswa yang tidak memenuhi syarat penilaian KKM maka diadakan 
Remedial. 

        Samarinda,  1 Juli 2012 
 Mengetahui        

Kepala Sekolah  Guru Mapel TIK. 
 
 

 Drs. Adrian Sutikno  Wahydah, S. Pd. 
 NIP 19530809 197304 1 001    NIP : 
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