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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negri 1 Ajibarang pada siswa 

kelas VIII C dan VIII G. Dalam penelitian ini melibatkan dua kelompok 

penelitian yaitu kelompok eksperimen pada kelas VIII C dan kelompok 

kontrol pada kelas VIII G. Siswa kelas eksperimen menggunakan metode 

inquiry dalam pembelajaran dan kelompok kontrol menggunakan metode 

ceramah. 

SMP Negri 1 Ajibarang merupakan salah satu sekolah menengah 

pertama yang berlokasi di jalan raya No. 2 Ajibarang-Purwokerto 

Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah  telah resmi 

berdiri sejak 19 desember 1963.  Lokasi sekolah sangat strategis, sehingga 

dapat diakses dari manapun.  

Gedung sekolah dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang 

antara lain lab komputer, lab IPA, aula, perpustakaan, ruang multimedia, 

ruang UKS, ruang ketrampilan, ruang kesenian dan lab bahasa. Selain 

aspek akademik, sekolah juga memperhatikan aspek non akademik siswa. 

Sekolah memberi fasilitas minat dan bakat siswa dengan mngadakan 

ekstrakulikuler yang meliputi pramuka, komputer, karate, PMR, KIR, 
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drum band, dan olahraga ( voli, basket, sepak bola) yang menampung 

minat dan bakat siswa serta memberikan pengalaman lain diluar proses 

belajar secara formal.  

2. Deskripsi Data  

Penelitian ini termasuk penelitian eksperimen. Data penelitian 

terdiri dari tes awal dan tes akhir tentang materi yang telah disampaikan 

dengan menggunakan metode inquiry. Penelitian dilaksanakan pada 

tanggal 11-16 Maret 2013. Pemberian perlakuan dilaksanakan pada hari 

senin jam ke 5-6 dan kamis jam 1-2 untuk kelas VII C, rabu jam 1-2 dan 

sabtu jam 7-8 untuk kelas VIII G.  

Penelitian ini mengangkat variabel penelitian yaitu variabel bebas 

pembelajaran IPS dengan metode inquiry serta variabel terikat yaitu hasil 

belajar. Data hasil belajar siswa diperoleh dengan tes berbentuk pilihan 

ganda. 

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dari hasil  pre-test 

dan post-test  yang dilakukan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Pre-test  merupakan tes kemampuan yang diberikan kepada siswa sebelum 

diberi perlakuan, sedangkan post-test  dilakukan setelah siswa 

mendapatkan perlakuan. Kedua tes ini berfungsi untuk mengukur sampai 

mana keefektifan program pembelajaran.  

Sebelum melakukan pengambilan data, peneliti melakukan uji coba 

terhadap instrumen soal yang akan digunakan sebagai soal pre-test dan 
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pos-test. Uji coba dilakukan di SMP Negri 1 pekuncen dengan jumlah 32 

siswa. Uji coba dilakukan untuk mengetahui validitas dan realibilitas 

instrumen. 

Dari 25 soal uji coba instrumen terdapat 2 soal yang gugur. Soal 

yang gugur adalah soal no 4 dan 11 dikarena r hitung lebih kecil daripada r 

tabel pada taraf signifikan 5% dengan n 25 yaitu 0,396. Dari perhitungan 

yang dilakukan juga  didapatkan nilai r sebesar 0.953. Maka dapat 

disimpulkan instrumen tes hasil belajar reliabel dengan kriteria sangat 

tinggi. 

Setelah uji coba dilakukan dan telah diketahui hasilnya, maka 

dilanjutkan dengan mengambil data hasil awal dengan menggunakan pre-

test  pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian diberi perlakuan, 

dimana kelas eksperimen menggunakan metode inquiry sedang pada kelas 

kontrol dengan metode ceramah. Setelah kedua kelas tersebut diberi 

perlakuan, selanjutnya diberikan post-test  kepada kedua kelas tersebut. 

Hal ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan akhir siswa setelah 

perlakuan.  

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas data penelitian 

dikelompokan berdasarkan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 
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a. Hasil Belajar Kelas eksperimen  

Tabel 5: Hasil Belajar Kelas Eksperimen Sebelum Perlakuan (pre-test) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 16.00 pada data 

sebelum perlakuan ( pre-test) pada kelas eksperimen didapat jumlah 

sampel yang valid 33, skor rerata = 18,21, nilai tengah = 18, 

simpangan baku = 1,89, nilai minimum = 15 dan nilai maksimum  = 

22. 

Distribusi frekuensi skor pre-test kelas eksperimen dapat dilihat 

dari tabel berikut ini: 

Tabel 6. Distribusi frekuensi pre-test kelas eksperimen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pretest kelompok 

Eksperimen 

N                             Valid 

                            Missing 

Mean 

Median 

Mode 

Std. Deviation 

Minimum 

Maximum 

33 

33 

18.2121 

18.0000 

19.00 

1.89996 

15.00 

22.00 

No Kelas Interval Frekuensi 
Frekuensi 

Relatif 

1 15 ,00 - 16,16 7 21% 

2 16,17 - 17,33 4 12% 

3 17,34 - 18,50 6 18% 

4 18,51 - 19,67 7 21% 

5 19,68 - 20,84 6 18% 

6 20,85 - 22,01 3 9% 

Jumlah 33 100% 
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Berdasarkan tabel distribusi frekuensi pre-test kelas eksperimen 

dapat digambarkan dalam histogram di bawah ini: 

 

Gambar 2. Distribusi frekuensi  hasil belajar siswa kelas eksperimen 

sebelum perlakuan ( pre test) 

 

Berdasarkan tabel dan histogram di atas, frekuensi pre-test kelas 

eksperimen  mayoritas terletak pada interval  15,00- 16,16 sebanyak 7 siswa 

(21%) dan 18,51 - 19,67 sebanyak 7 siswa (21%). 
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Tabel 7:  Hasil Belajar Kelas Eksperimen Setelah  Perlakuan (post-test) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil perhitungan dengan SPSS 16 setelah perlakuan pada kelas 

eksperimen didapatkan jumlah sampel yang valid =33, skor rerata  = 

21, nilai tengah = 21, standar deviasi =1,39, nilai minimum = 19, nilai 

maksimum = 23 

Distribusi frekuensi skor post- test kelas eksperimen dapat dilihat 

dari tabel berikut ini: 

Tabel 8. Distribusi Frekuensi Post- Test  Kelas Eksperimen 

 

 

 

 

 Post-test kelompok 

Eksperimen 

N                             Valid 

                            Missing 

Mean 

Median 

Mode 

Std. Deviation 

Minimum 

Maximum 

33 

33 

21.0000 

21.0000 

22.00 

1.39194 

19.00 

23.00 

No Kelas Interval Frekuensi 
Frekuensi 

Relatif 

1 19,00 - 19,67 7 21% 

2 19,68 - 20,35 5 15% 

3 20,26 - 21,03 7 21% 

4 21,04 - 21,71 0 0% 

5 21,72 - 22,39 9 27% 

6 22,40 - 23,07 5 15% 

Jumlah 33 100% 
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Berdasarkan tabel distribusi frekuensi post-test kelas eksperimen dapat 

digambarkan dalam histogram dibawah ini: 

 

Gambar 3. Distribusi frekuensi  hasil belajar siswa kelas 

eksperimen setelah perlakuan ( post test) 

 

Berdasarkan tabel dan histogram di atas, frekuensi pre-test kelas 

eksperimen mayoritas  terletak pada interval  21,72-22,39 sebanyak 9 siswa 

 (27 %). 
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b. Hasil Belajar Kelas Kontrol 

Tabel 9: Hasil Belajar Kelas Kontrol Sebelum Perlakuan (Post-Test) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 16 pada data 

sebelum perlakuan  kelas kontrol didapat jumlah sampel yang valid 32, 

skor rerata = 18,3125 nilai tengah = 18, simpangan baku = 1,59  nilai 

minimum = 16 dan nilai maksimum = 22. 

Distribusi frekuensi skor pre-test kelas kontrol dapat dilihat dari 

tabel berikut: 

Tabel 10. Distribusi Frekuensi Pre-Test  Kelas Kontrol  

 

 

 

 

 

 Post-test Kelompok 

Kontrol 

N                             Valid 

                            Missing 

Mean 

Median 

Mode 

Std. Deviation 

Minimum 

Maximum 

32 

32 

18.3125 

18.0000 

18.00 

1.59510 

16.00 

22.00 

No Kelas Interval Frekuensi 
Frekuensi 

Relatif 

1 16,00 - 17,00 9 28% 

2 17,01 - 18,01 11 34% 

3 18,01 - 19,00 5 16% 

4 19,01 - 20,00 3 9% 

5 20,01 - 21,00 3 9% 

6 21,01 - 22,00 1 3% 

Jumlah 32 100% 
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Berdasarkan tabel Distribusi frekuensi pre-test kelas kontrol  dapat 

digambarkan dalam histogram dibawah ini: 

 

Gambar 4. Distribusi frekuensi  hasil belajar siswa kelas kontrol sebelum 

perlakuan ( pre test) 

 

Berdasarkan tabel dan histogram di atas, frekuensi pre-test kelas kontrol 

mayoritas  terletak pada interval  17,01- 18,01 sebanyak 11 siswa ( 34%). 

 

Tabel  11 : Hasil Belajar Kelas Kontrol Setelah  Perlakuan (pre-test) 
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 Pre-test Kelompok 

Kontrol 

N                             Valid 

                            Missing 

Mean 

Median 

Mode 

Std. Deviation 

Minimum 

Maximum 

32 

32 

19.1250 

19.0000 

19.00 

1.60141 

16.00 
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Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 16 pada data setelah 

perlakuan pada kelas kontrol didapat jumlah sampel yang valid 32, 

skor rerata = 19,1250 nilai tengah = 19, simpangan baku = 1,60  nilai 

minimum = 16 dan nilai maksimum = 22. 

Distribusi frekuensi skor post-test kelas kontrol dapat dilihat dari 

tabel berikut: 

Tabel  12 : Distribusi Frekuensi post-test  Kelas Kontrol  

 

 
No 

Kelas 

Interval 
Frekuensi 

Frekuensi 

Relatif 

  

  
1 16,00 - 17,01 5 16% 

  
2 17,02 - 18,03 7 22% 

  
3 18,04 - 19,05 8 25% 

  
4 19,06 - 20,07 4 13% 

  
5 20,08 - 21,09 4 13% 

  
6 21,10 - 22,11 4 13% 

  
Jumlah 32 100% 
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Berdasarkan tabel Distribusi frekuensi post-test kelas kontrol  dapat 

digambarkan dalam histogram dibawah ini: 

 

 

Gambar 5. Distribusi frekuensi  hasil belajar siswa kelas kontrol setelah 

perlakuan ( post test) 

 

Berdasarkan tabel dan histogram diatas, frekuensi post-test kelas kontrol  

terletak pada interval  18,04-19,05 sebanyak 8 siswa (25%). 

B.  Pengujian Prasyarat Analisis 

Pengujian prasyarat  analisis dilakukan sebelum melakukan analisis data. 

Prasyarat yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas dan uji 

homogenitas. Hasil uji prasyarat analisis disajikan sebagai berikut: 
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1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah semua variabel 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan rumus 

Kolmogorov-Smirnov dalam perhitungan menggunakan program SPSS 

16.00. Untuk mengetahui normal tidaknya adalah jika sig > 0,05 maka 

normal dan jika sig < 0,05  dapat dikatakan tidak normal. Hasil 

perhitungan yang diperoleh sebagai berikut: 

Tabel 13. Ringkasan Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa data pre-test dan post-test 

hasil belajar baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol memiliki nilai  

sig > 0,05, maka dapat disimpulkan kelompok data tersebut berdistribusi 

normal. 

2. Uji Homogenitas  

Setelah diketahui tingkat kenormalan data, maka selanjutnya 

dilakukan uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui 

No.  kelompok sig Kesimpulan 

1. Pre-test 

kelas 

eksperimen 

0.486 Normal 

2. Post-test 

kelas 

eksperimen 

0.194 Normal 

3.  Pre-test 

kelas kontrol 

0.144 Normal 

4. Post-test 

kelas kontrol 

0.417 Normal 
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tingkat kesamaan varians antara dua kelompok yaitu kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. untuk menerima atau menolak 

hipotesis dengan membandingkan harga sig pada levene’s statistic  

dengan 0,05 ( sig > 0,05) Hasil uji homogenitas dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 14. Ringkasan Uji Homogenitas 

Kelas Fhitung sig Keterangan 

Pre-test 1.318 0.255 Homogen  

Post-test 0.381 0.539 Homogen  

 

 Hasil uji homogenitas variabel penelitian diketahui nilai F hitung  pre-test 

1,318 dengan nilai signifikan 0,255 sedangkan F hitung  post-test  0.381 dengan 

signifikan 0,539. Dari hasil perhitungan harga signifikan data pre-test 

ataupun  post -test  lebih besar dari 0,05 (sig > 0,05) maka dapat disimpulkan 

bahwa data dalam penelitian ini memiliki varians yang homogen.  

C. Pengujian hipotesis 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan metode inquiry dan 

metode ceramah dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran 

IPS kelas VIII SMP Negeri 1 Ajibarang. Analisis yang digunakan adalah uji t 

dengan bantuan SPSS for windows versi 16.00 dapat diteramgkan secara rinci 

sebagai berikut: 
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1. Uji t Pre-Test dan Post-Test Kelas Eksperimen 

Uji t pre-test dan post-test kelas eksperimen bertujuan untuk 

mengetahui ada tidaknya peningkatan skor. Kesimpulan penelitian 

dinyatakan signifikan apabila t hitung  > t tabel pada taraf signifikansi 5% dan 

nilai p <0,05. Adapun ringkasan uji t pre-test dan post-test kelas 

eksperimen ditunjukan pada tabel berikut: 

Tabel  15. Ringkasan Hasil Uji  t Berpasangan Pre-Test dengan Post-Test 

Kelas Eksperimen 

Kelas Rata-

rata 

t hitung t tabel P 

pre-test  kelas 

eksperimen 

18,21 

15,649 2,037 0,000 

Post-test  kelas 

ekeperimen 

21,00 

  

  Berdasarkan tabel di atas, didapatkan rata-rata nilai pre-test kelas 

eksperimen sebesar 18,21 dan rata-rata nilai post-test sebesar 21,00 

sehingga mengalami pningkatan sebesar 2,79. Didapatkan juga t hitung  > t 

tabel  pada taraf signifikansi 5% (12,649 > 2,037) dan mempunyai nilai         

p < 0,05 yang berarti dapat disimpulkan terdapat peningkatan secara 

signifikan pada skor hasil belajar siswa kelompok eksperimen. 

2. Uji t Pre- Test dan Post Test Kelas Kontrol 

Uji t pre test dan post test kelas kontrol bertujuan untuk 

mengetahui ada tidaknya peningkatan skor. Kesimpulan penelitian 

dinyatakan signifikan apabila t hitung  > t tabel pada taraf signifikansi 5% dan 
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nilai p <0,05. Adapun ringkasan uji t pre-test dan post-test kelas kontrol 

ditunjukan pada tabel berikut: 

Tabel 16.  Ringkasan Hasil Uji  t Berpasangan Pre-Test dengan Post-Test 

Kelas Kontrol 

Kelas Rata-rata t hitung t tabel P 

Pre-Test  Kelas Kontrol 18,31 

5,131 2,040 0,000 

Post-Test Kelas Kontrol 19,12 

 

  Berdasarkan hasil uji t diketahui rata-rata pre-test sebesar 18,31 

pada saat post-test meningkat menjadi 19,12, sehingga peningkatannya 

sebesar 0,81. Selanjutnya berdasarkan uji t didapatkan t hitung sebesar 5,131 

dengan signifikansi 0,00. Nilai t tabel pada db 31 dengan taraf signifikansi 

5% adalah 2,040. Jadi nilai t hitung > t tabel (5,131 > 2,040) dan nilai 

signifikansinya kurang dari 0,05 (p = 0,000 <0,05). Dari data diatas dapat 

disimpulkam bahwa peningkatan sebesar 0,81 signifikan atau terdapat 

peningkatan secara signifikan pada skor hasil belajar siswa kelompok 

kontrol. 

3. Uji t Post- Test Kelas Eksperimen dan Post-Test Kelas Kontrol 

  Analisis independent-Sample t-test terhadap post-test kelas 

eksperimen  dan post-test kelas kontrol bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya perbedaan yang signifikan nilai post-test pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. Kesimpulan penelitian dinyatakan signifikan apabila       

t hitung  > t tabel pada taraf signifikansi 5% dan nilai p < 0,05. Adapun 
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ringkasan uji t pre-test dan post-test kelas kontrol ditunjukan pada tabel 

berikut: 

Tabel 17.  Ringkasan Hasil Uji  t Post-Test Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol  

Kelas Rata-rata t hitung t tabel P 

Kelas Eksperimen 21.00 

5,043 1,998 0,000 

Kelas Kontrol 19,12 

 

  Ringkasan uji t post-test  diketahui rata-rata hasil belajar kelas 

ekeperimen sebesar 21,00 dan rata-rata hasil belajar kelas kontrol sebesar 

19,18, sehingga dapat diimpulkan bahwa rata-rata hasil belajar kelas 

eksperimen lebih 1,88 lebih besar dibandingkan dengan kelas kontrol. Dari 

tabel tersebut diketahui t hitung sebesar 5,043 dengan signifikansi 0,000. 

Didapatkan t tabel dari db 63 pada taraf signifikansi 5% adalah 1,998. Jadi 

nilai t hitung > t tabel (5,043 > 1,998) dan nilai signifikansinya kurang dari 

0,05 (p = 0,000 < 0,05). Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan skor 

hasil belajar siswa secara signifikan pada klas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

4. Uji t Kenaikan Skor Nilai Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Uji t kenaikan skor nilai kelas eksperimen dan kontrol bertujuan 

untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kenaikan skor hasil belajar 

siswa kelas eksperimen daan kelas kontrol pada pembelajaran IPS. 

Kesimpulan penelitian dinyatakan signifikan apabila signifikan apabila      
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t hitung  > t tabel pada taraf signifikansi 5% dan nilai p <0,05. Berikut 

merupakan ringkasan uji t kenaikan skor kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

Tabel 18. Ringkasan Hasil Uji  t Kenaikan Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol 

kelas Rata-

rata 

t hitung t tabel P 

Kelas Eksperimen 2,79 

8,270 1,998 0,000 

Kelas Kontrol 0,81 

 

Berdasarkan hasil perhitungan independent sample t-test diketahui 

rata-rata kenaikan kelompok eksperimen sebesar 2,79 sedangkan kenaikan 

kelas kontrol sebesar 0,81 sehingga diketahui kenaikan skor hasil belajar kelas 

eksperimen lebih besar 1,98 dibandingakn dengan kelas kontrol. Diketahui 

juga nilai t hitung sebesasr 8,270 dengan signifikansi 0,000. Nilai t tabel dari db 

63 adalah 1,998. Jadi dapat disimpulkan bahwa t hitung  > t tabel (8,270 > 1,998) 

dan nilai signifikansinya kurang dari 0,05 (p= 0,000< 0,05), sehingga dapat 

dinyatakan terdapat perbedaan yang signifikan dalam peningkatan skor hasil 

belajar secara signifikan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 
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D. Pembahasan 

1. Pembelajaran IPS  Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Ajibarang Yang 

Menggunakan Metode Inquiry. 

Berdasarkan hasil uji t  diketahui rata-rata pre-test  18,21 setelah 

dilakukan post-test 21,00 sehingga peningkatanya sebesar 2,79. 

Selanjutnya berdasarkan uji t diperoleh nilai thitung 15,694. Nilai t tabel 

dengan df  32 pada taraf signifikan 5% adalah 2,037. Oleh karena itu t hitung 

>  ttabel ( 15,694 > 2,037) dan nilai signifikansinya lebih kecil dari pada 

0,05 (0,00 < 0,05) sehingga dapat dinyatakan terdapat peningkatan secara 

signifikan pada skor hasil belajar siswa kelompok eksperimen atau yang 

diberikan metode inquiry. 

 Metode inquiry merupakan metode pembelajaran aktif yang dapat 

diterapkan didalam kelas. Proses pembelajaran menggunakan metode 

inquiry dalam penelitian ini menggunakan inquiry terbimbing. Dimana 

guru mempunyai peran untuk membimbing siswa yang masih menjadi 

pemula.  Inquiry terbimbing ini  tidak semua materi pembelajaran siswa 

yang merumuskan masalahnya.  

Pada pertemuan pertama siswa diberikan post-test kemudian guru 

memengkondisikan siswa untuk siap melaksanakan pembelajaran dan guru 

merangsang siswa untuk menjawab pertanyaan mengenai contoh 

hubungan sosial yang biasa siswa lakukan. Selanjutnya guru membagi 
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kelas menjadi 6 kelompok. Di mana antara kelompok 1 dan 3,  kelompok 

2 dan 5, kelompok 4 dan 6 mempunyai kasus yang sama.  

Setiap kelompok diberikan sebuah contoh kemudian siswa diminta 

untuk mencari penyebab dari masalah tersebut, bagaimana solusinya dan 

pada ahkirnya siswa dapat memberi kesimpulan dari contoh tersbut. 

Selama siswa melakukan kegiatan diskusi dengan kelompoknya guru 

berkeliling kelas melihat aktivitas yang dilakukan oleh siswa berjalan 

lanjar atau tidak. Apabila siswa mengalami kesulitan, guru akan membantu 

membimbing siswa. Setelah kegiatan diskusi selesai, masing-masing 

perwakilan dari tiap kelompok maju kedepan kelas untuk melaksanakan 

presentasi dalam sidang pleno. Kelompok 1 mempresentasikan hasil 

diskusinya kemudian kelompok 3 menanggapinya, kemudian kelompok 

lain juga diberi kesempatan untuk bertanya apabila ada yang kurang 

paham. Begitu juga untuk kelompok lainya. Langkah yang terahkir adalah 

yaitu guru menanggapi hasil diskusi siswa kemudia bersama dengan guru 

siswa membuat kesimpulan. Sebelum pembelajaran diahkiri guru 

memberikan tugas kepada siswa untuk mencari artikel atau cerita tentang 

desa dan kota.  

Pada pertemuan kedua guru mengingatkan kembali materi yang 

telah diajarkan pada pertemuan selanjutnya. Setelah itu siswa membagi 

diri menjadi 6 kelompok, dimana setiap 2 kelompok diberi kasus yang 

sama. Guru mengawasi jalannya diskusi yang dilakukan oleh setiap 

kelompok dan memeriksa apakah eksperimen yang dilakukan benar atau 
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salah. Setelah itu setiap anggota kelompok mengirimkan satu 

perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya di dalam sidang 

pleno kelas. Setiap kelompok yang mempunyai kasus yang sama dapat 

memberikan sanggahan apabila mempunyai hasil yang berbeda dan untuk 

kelompok lain dapat bertanya apabila ada yang kurang paham.  

Setelah semua kelompok selesai mempresentasikan hasil 

diskusinya, siswa kembali duduk pada tempat duduk masing-masing. 

Siswa diminta untuk mengidentifikasi artikel atau cerita tentang desa dan 

kota. Siswa diminta untuk mencari arti dari desa dan kota dan bagaimana 

ciri-ciri kehidupan di desa dan di kota. Beberapa siswa mengemukakan 

pendapatnya tentang desa dan kota. Guru menanggapi hasil diskusi siswa 

dan pernyataan dari beberapa siswa tentang desa dan kota, kemudian siswa 

bersama dengan guru membuat kesimpulan. 

2. Pembelajaran IPS  Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Ajibarang Yang 

Menggunakan Metode Ceramah. 

 Berdasarkan hasil uji t diketahui rata-rata pre-test sebesar 18,31 

pada saat post-test meningkat menjadi 19,12, sehingga peningkatannya 

sebesar 0,81. Selanjutnya berdasarkan uji t didapatkan t hitung sebesar 5,131 

dengan signifikansi 0,00. Nilai t tabel pada db 31 dengan taraf signifikansi 

5% adalah 2,040. Jadi nilai t hitung > t tabel (5,131 > 2,040) dan nilai 

signifikansinya kurang dari 0,05 (p = 0,000 <0,05). Dari data diatas dapat 

disimpulkam bahwa peningkatan sebesar 0,81 signifikan atau terdapat 
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peningkatan secara signifikan pada skor hasil belajar siswa kelompok 

kontrol. 

 Metode ceramah merupakan salah satu metode yang biasa dipakai 

oleh guru dalam sebuah pembelajaran. Pada penelitian ini metode ceramah 

digunakan sebagai kelas kontrol. Penelitian pada kelas kontrol dilakukan 

dua kali pertemuan. Pertemuan pertama guru membuka pelajaran 

kemudian memberikan apersepsi tentang pelajaran yang akan 

disampaikan. Selanjutnya siswa diberi soal pre-test untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa.  

 Setelah pemberian pre-test guru memandu siswa untuk membaca 

buku pelajaran yang telah disediakan dari pihak sekolah, kemudian guru 

menerangkan materi tentang bentuk-bentuk hubungan sosial dan 

kelompok-kelompok sosial diselingi dengan beberapa gambar yang 

diambil oleh guru dari koran dan majalah. Tahap selanjutnya adalah guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apakan ada materi 

yang belum dipahami.terdapat beberapa siswa yang mengajukan 

pernyataan kepada guru dan guru memberikan tanggapan. Untuk 

mengetahui seberapa dalam pengetahuan yang tlah didapatkan siswa. Guru 

meminta siswa untuk menutup seluruh buku pelajaran, kemudian guru 

melontarkan pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa. Tahap terakhir 

siswa bersama dengan guru membuat kesimpulan dan guru menutup 

pelajaran dengan salam. 
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Pada pertemuan kedua guru mengingatkan kembali materi yang 

telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya guru 

menjelaskan materi pelajaran dengan tema Tipe-tipe kelompok sosial, 

kelompok sosial yang tidak tertur, Masyarakat kota dan desa. Selagi 

menjelaskan guru melontarkan pertanyaan yang berhubungan dengan 

materi pelajaran sesuai dengan pengalaman siswa.  Guru memberi 

kesempatan kepada siswa apabila siswa belum paham tentang materi yang 

telah disampaikan. Kemudian siswa bersama dengan guru membuat 

kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari dan siswa diberikan post-

test.  

3. Perbedaan Pembelajaran IPS Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 

Ajibarang Yang Menggunakan Metode Inquiry dengan Ceramah. 

Berdasarkan uji t post-test  diketahui rata-rata hasil belajar kelas 

ekeperimen sebesar 21,00 dan rata-rata hasil belajar kelas kontrol sebesar 

19,18, sehingga dapat diimpulkan bahwa rata-rata hasil belajar kelas 

eksperimen lebih 1,88 lebih besar dibandingkan dengan kelas kontrol. Dari 

tabel tersebut diketahui t hitung sebesar 5,043 dengan signifikansi 0,000. 

Didapatkan t tabel dari db 63 pada taraf signifikansi 5% adalah 1,998. Jadi 

nilai t hitung > t tabel (5,043 > 1,998) dan nilai signifikansinya kurang dari 

0,05 (p = 0,000 < 0,05). Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan skor 

hasil belajar siswa secara signifikan pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 
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Uji hipotesis denagn perhitungan independent sample t-test 

diketahui rata-rata kenaikan kelompok eksperimen sebesar 2,79 sedangkan 

kenaikan kelas kontrol sebesar 0,81 sehingga diketahui kenaikan skor hasil 

belajar kelas eksperimen lebih besar 1,98 dibandingakn dengan kelas 

kontrol. Diketahui juga nilai t hitung sebesasr 8,270 dengan signifikansi 

0,000. Nilai t tabel dari db 63 adalah 1,998. Jadi dapat disimpulkan bahwa    

t tabel > t hitung (8,270 > 1,998) dan nilai signifikansinya kurang dari 0,05 (p= 

0,000< 0,05), sehingga dapat dinyatakan terdapat perbedaan yang 

signifikan dalam peningkatan skor hasil belajar secara signifikan pada 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Berdasarkan analisis diatas, telah terbukti bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara metode inquiry dan metode ceramah 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS kelas VIII 

SMP Negeri 1 Ajibarang. Hal yang menyebabkan metode inquiry 

memiliki rerata dan peningkatan lebih tinggi dibandingkan dengan metode 

ceramah dikarenakan metode inquiry lebih membawa siswa aktif di dalam 

pembelajaran. Meskipun diberikan materi yang sama dengan waktu yang 

sama pula, namun di dalam  metode inquiry siswa diberikan contoh-ontoh 

kasus, di mana siswa dilatih untuk mencari dan menemukan masalah yang 

ada. Sedangkan pada metode ceramah siswa hanya terpaku pada 

penjelasan guru dan siswa  kurang aktif dalam pembelajaran.  

 


