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ABSTRAK 

 

Penelitian ini adalah penelitian korelasional (correlational research) yang 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara keaktifan dengan hasil belajar PKn 

siswa kelas IV SDN Gugus III Kecamatan Labuapi tahun pelajaran 2017/2018. 

Desain penelitian ini menggunakan desain korelasi. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan adalah non-probability sampling dengan jenis purposive 

sampling. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SDN Gugus 

III Kecamatan Labuapi, sedangkan untuk sampelnya adalah kelas IV SDN 3 

Terongtawah dan SDN 4 Bajur. Teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian 

ini adalah menggunakan lembar observasi keterlasanaan pembelajaran, lembar 

observasi keaktifan siswa, dan tes hasil belajar kognitif (posttest). Data hasil 

observasi keterlaksanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran inkuiri 

dianalisis menggunakan analisis deskriptif yaitu rata-rata keterlaksanaan 

pembelajaran yang dilaksanakan selama tiga kali pertemuan mencapai 49,37 

(Baik). Data hasil belajar dan observasi keaktifan siswa yang sudah dilaksanakan 

dan dianalisis dengan teknik statistik inferensial yaitu menggunakan analisis 

korelasi Pearson Product Moment, diperoleh α sebesar 0,000 < 0,05 pada taraf 

signifikansi 5% dan nilai Pearson Correlation (r) sebesar 0,838 dan termasuk 

dalam korelasi tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa H0 (hipotesis nihil) ditolak dan 

Ha (hipotesis alternatif) diterima. Hipotesis penelitian diterima berbunyi terdapat 

Hubungan antara Keaktifan dengan Hasil Belajar PKn Siswa kelas IV SDN 

Gugus III Kecamatan Labuapi Melalui Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri 

Tahun Pelajaran 2017/2018. Penggunaan model pembelajaran inkuiri dalam mata 

pelajaran PKn dapat mengaktifkan siswa sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar. 
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A. PENDAHULUAN 

Proses pembelajaran merupakan kunci utama tercapainya tujuan 

pendidikan. Keberhasilan proses pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa 

komponen diantaranya adalah guru, siswa, kurikulum, metode, tujuan, 

evaluasi, lingkungan belajar dan lainnya. Namun komponen yang  paling 

utama dalam proses pembelajaran adalah siswa dan guru. Hal ini dikarenakan 

hakekat pembelajaran adalah usaha terencana yang dilakukan oleh guru agar 

siswa dapat belajar.  

Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan 

pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat 

ditunjukkan dalam bentuk perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap, 

kebiasaan, keterampilan dan perubahan aspek-aspek lainnya pada individu 

yang belajar. Perubahan tersebut tidak akan terjadi apabila tidak adanya 

keaktifan siswa dalam belajar serta hasil belajar siswa. 

Keaktifan dan hasil belajar siswa merupakan komponen yang sangat 

penting dalam proses pembelajaran karena pengetahuan, sikap dan 

keterampilan tidak bisa ditransfer begitu saja melainkan perlu adanya kegiatan 

siswa dalam mengolahnya.  

Berdasarkan observasi dan wawancara awal di SDN gugus III 

Kecamatan Labuapi yakni SDN 3 Terongtawah dan SDN 4 Bajur Keaktifan 

siswa dan hasil belajar PKn masih dibilang rendah dikarenakan sebagian besar 

siswa yang tidak terlibat secara aktif dalam mengikuti proses pembelajaran 

dan materi yang sangat luas pada mata pelajaran PKn sehingga siswa sulit 

menerima materi yang hanya diberikan secara konvensional.  

Adapun salah satu model pembelajaran yang dapat memicu keaktifan 

siswa adalah model pembelajaran inkuiri yang digunakan sebagai  pengendali 

dalam penelitian ini. Selain itu model pembelajaran inkuiri memiliki 

keunggulan untuk mengaktifkan siswa dan merupakan salah satu yang 

termasuk dalam pendekatan saintifik. Model pembelajaran inkuiri yang 

diterapkan pada mata pelajaran PKn merupakan sesuatu yang langka ataupun 

jarang. 

Oleh karena itu penting kiranya penelitian dengan judul “Hubungan 

Antara Keaktifan dengan Hasil Belajar PKn Siswa Kelas IV SDN Gugus III 

Kecamatan Labupi Pada Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri Tahun 

Pelajaran 2017/2018 untuk diteliti lebih lanjut lagi. 

 

B. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

Teori-teori yang dibahas pada tinjauan pustaka dalam penelitian ini 

adalah konsep teori pada variabel terikat dan variabal bebas yaitu yang 

berkaitan dengan hasil belajar, keaktifan siswa dan model pembelajaran 

inkuiri. Beberapa konsep teori yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

1. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah 

kegiatan belajar. Hasil belajar digolongkan menjadi 3 jenis yaitu hasil 

belajar kognitif, hasil belajar afektif, dan hasil belajar psikomotor.Hasil 

belajar dalam penelitian ini difokuskan pada aspek kognitif dan digunakan 



untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai materi atau bahan ajar 

yang telah diajarkan yang diukur menggunakan tes. 

2. Keaktifan Siswa 

Keaktifan siswa adalah aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. 

Aktivitas tersebut adalah visual activities, oral activities, listening 

activities, writing activities, drawing activities, motor activities, mental 

activities serta emotional activities. Aktivitas tersebut dapat berupa 

aktivitas memperhatikan, bertanya, mencatat dan mengerjakan tugas. 

Pembelajaran inkuiri adalah pembelajaran yang menekankan pada 

proses mencari dan menemukan, melalui langkah-langkah inkuiri yang terdiri 

dari orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan 

data, menguji hipotesis, dan merumuskan kesimpulan. 

Berdasarkan uraian pada konsep teori dan kerangka berpikir di atas 

maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ho : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Keaktifan dengan Hasil 

Belajar PKn Melalui Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri Kelas IV 

SDN Gugus III Kecamatan Labuapi pada Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Ha : Terdapat Hubungan yang signifikan antara Keaktifan dengan Hasil 

Belajar PKn Melalui Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri Kelas IV 

SDN Gugus III Kecamatan Labuapi pada Tahun Pelajaran 2017/2018. 

 

C. METODOLOGI PENELITIAN 

Desain  penelitian ini, adalah jenis penelitian Kuantitatif dengan 

metode penelitian Korelasional. Penelitian ini dilakukan terhadap dua kelas 

yaitu kelas IV di SDN 3 Terongtawah dan SDN 4 Bajur. Dalam penelitian ini 

untuk menetahui hubungan antara keaktifan dengan hasil belajar melalui 

penerapan model pembelajaran inkuiri maka dilakukan perlakuan sebanyak 3 

kali disetiap kelas dan di akhir pelajaran akan dilakukan post test. 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 

2017/2018. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa yang ada di 

gugus III kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini 

dilaksanakan pada siswa kelas IV di SDN 3 Terontawah dengan jumlah siswa 

34 orang dan SDN 4 Bajur dengan jumlah siswa 28 orang. Penentuan sampel 

ini menggunakan jenis nonprobablity sampling, dengan teknik  yang  

digunakan adalah purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan 

tujuan tertentu misalnya dilihat dari aspek guru, siswa, lingkungan serta sarana 

dan prasarana yang ada di sekolah tersebut. 
Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan 

dengan hasil penelitian ini baik itu dalam baik itu lembar keterlaksanaan 

pembelajaran menggunakan metode inkuiri, lembar observasi keaktifan siswa 

serta hasil belajar siswa,sehingga metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Lembar keterlaksanaan pembelajaran. 

Lembar keterlaksanaan pembelajaran ini menggunakan model 

pembelajaran inkuiri. Lembar keterlaksanaan ini berisi langkah-langkah 



pembelajaran menggunakan model pembelajaran inkuiri yang diukur 

dengan rubrik skala 1-4. 

2. Lembar Observasi Keaktifan Siswa 

Lembar observasi keaktifan siswa ini terdiri dari 4 aspek yakni 

memperhatikan, bertanya, mencatat, dan mengerjakan tugas yang 

diadaptasi dari indikator keaktifan dalam Sardiman 2016 yang diukur 

dengan rubrik skala rating 4. 

3. Tes Hasil Belajar 

Tes hasil belajar ini difokuskan pada ranah kognitif yaitu 

menggunakan tes pilihan ganda yang terdiri dari 35 soal yang sudah uji 

terlebih dahulu menggunakan uji ahli. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data 

hasil penelitian akan dianalisis dengan analisis statistik deskriptif dan statistik 

inferensial. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan 

keterlaksanaan pembelajaran melalui model pembelajaran inkuiri. Statistik 

inferensial digunakan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan analisis 

korelasi Pearson Product Moment.  
Sebelum data dianalisis dengan analisis korelasi Pearson Product 

Moment terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji 

linieritas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data menggunakan uji One-

sample Kolomogorov Smirnov. Kriteria pengujian diambil berdasarkan 

perbandingan Dhitung dan Dtabel, yaitu Ho diterima, jika Dhitung< Dtabel dan Ha 

ditolak, jika Dhitung>Dtabel. 

Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

dalam penelitian linier atau tidak. Uji Kriteria yang digunakan untuk 

menyatakan linieritas garis regresi adalah menggunakan harga koefisien 

signifikansi dari Deviatoin fromlinearity dan dibandingkan dengan nilai alpha 

yang dipilih yaitu 0,05. Jika harga Fhitung lebih kecil dari harga Ftabel pada taraf 

signifikansi 5% maka terdapat hubungan linieritas antara variabel bebas 

dengan variabel terikat, yaitu Keaktifan siswa (X) terhadap hasil belajar PKn 

siswa (Y). Pengujian dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 

dengan menggunakan Test for Linearity dengan taraf signifikansi 0,05. Dua 

variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linier bila signifikansi 

(Linearity) kurang dari 0,05. Semua analisis data dalam penelitian ini dibantu 

dengan analisis statistis SPSS 21.0 for Windows. 

 

  



D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Keterlaksanaan sintaks pembelajaran 
Tabel 4.1. Keterlaksanaan Pembelajaran Melalui Penerapan Model 

Pembelajaran Inkuiri  

No. Pertemuan Rata-rata Skor Nilai Kriteria 

1. I 46,5 83 Baik 

2. II 49,5 88,39 Baik 

3. III 53 94,64 Sangat Baik 

Rata-rata Keseluruhan 49,67 88,67 Baik 

 

Pada pertemuan pertama pelaksanaan sintaks model 

pembelajaran inkuiri memperoleh rata-rata skor sebesar 46,5 dengan 

kriteria baik hal ini karena terdapat 2 aspek yang mendapat skor 2 

(cukup) yakni pada aspek membimbing siswa dalam merumuskan 

kesimpulan atas hasil yang diperoleh dan membuat kesimpulan atas 

pembelajaran yang dilakukan dan menutup pembelajaran. Pada 

pertemuan kedua mendapat rata-rata skor sebesar 49,5 dengan kriteria 

baik hal ini karena disetiap aspek ada yang mendapat skor 3 (baik) dan 

4 (sangat baik). Pada pertemuan ketiga mendapat rata-rata skor 53 

dengan kriteria sangat baik hal ini karena dari beberapa aspek lebih 

banyak mendapatkan skor 4 (sangat baik). Sehingga diperoleh rata-rata 

keseluruhan keterlaksanaan sintaks model pembelajaran inkuiri dengan 

skor sebesar 49,67 berkriteria baik.  
 

b. Keaktifan Siswa 
Tabel 4.2 Hasil  Persentase Keaktifan Siswa Kelas IV 

Pelaksanaan Aspek Keaktifan 
Skor 

Rata-rata 

Persentase 

(%) 
Kriteria 

Pada saat proses 

pembelajaran 

menggunakan model 

pembelajaran inkuiri 

Memperhatikan 3,24 81,05 Sangat Tinggi 

Bertanya 2,73 68,15 Tinggi 

Mencatat 3,39 84,68 Sangat Tinggi 

Mengerjakan Tugas 3,47 86,69 Sangat Tinggi 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 Keaktifan siswa kelas IV pada saat 

proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran inkuiri pada 

aspek memperhatikan memperoleh skor 3,24 dengan persentase 

sebesar 81,05% yang termasuk kriteria sangat tinggi. Pada aspek 

bertanya mendapat skor 2,73 dengan persentase sebesar 68,15% yang 

termasuk kategori tinggi. Pada aspek mencatat mendapat skor 3,39 

dengan persentase sebesar 84,68% yang termasuk kriteria sangat 

tinggi. Pada aspek mengerjakan tugas mendapat skor 3,47 dengan 

persentase sebesar 86,69% termasuk kategori sangat tinggi. Persentase 

ini menunjukkan bahwa keaktifan siswa pada saat menggunakan model 

pembelajaran inkuiri dapat dikategorikan sangat tinggi. 



c. Hasil Belajar 

Berdasarkan  perhitungan  nilai hasil evaluasi yang sudah di 

berikan  pada pertemuan terakhir  kepada  62 siswa, maka dapat 

dikatakan bahwa jumlah  siswa yang mendapatkan nilai di antara 0 - 74  

sebanyak 36 siswa sedangkan jumlah siswa yang mendapatkan nilai 

diantara 75 – 100 sebanyak 26 siswa. Sedangkan Rata-rata hasil belajar 

PKn siswa kelas IV sebanyak 62 orang adalah sebesar 66,5. 

 
2. Hasil Uji Hipotesis 

a. Hasil Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas antara keaktifan dengan hasil belajar siswa melalui 

penerapan model pembelajaran inkuiri, maka dapat diketahui bahwa 

nilai signifikansi keaktifan siswa sebesar  .167 dan hasil belajar 

sebesar .310.  Jika di interpretasikan maka kedua nilai tersebut menjadi 

0,167 dan 0,310. Kedua nilai ini lebih besar dari 0,05 yang artinya 

bahwa keaktifan dan hasil belajar siswa dapat dikatakan berdistribusi 

normal. 

b. Hasil Uji Linieritas 

Hasil Uji Linieritas antara keaktifan dengan hasil belajar melalui 

penerapan model pembelajaran inkuiri di atas dapat diketahui bahwa 

nilai Deviation From Linierity sebesar .082. Jika diinterpretasikan 

maka nilai Deviation From Linieritynya sebesar 0,082 > 0,05, sehingga 

dapat dikatakan memiliki pola linier. 

c. Hasil Uji Hipotesis 

Hasil uji korelasi antara keaktifan dengan hasil belajar siswa melalui 

penerapan model pembelajaran inkuiri dapat di ketahui bahwa nilai 

signifikansi keaktifan dan hasil belajar sebesar .000 dan jika 

diinterpretasikan maka nilai signifikansi keaktifan dan hasil belajar 

sebesar 0,00 < 0,05 maka dapat dikatakan signifikan dan ada hubungan 

antara motivasi dan hasil belajar siswa melalui penerapan model 

pembelajaran inkuiri. Jika dilihat dari eratnya hubungan antara 

keaktifan dengan hasil belajar melalui penerapan model pembelajaran 

inkuiri dapat diketahui dari nilai Pearson Correlation (r) sebesar .838. 

jika di interpretasikan maka nilai (r) sebesar 0,838 dan termasuk dalam 

korelasi tinggi. 

 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian maka dapat disimpulkan 

bahwa: Terdapat Hubungan antara Keaktifan dengan Hasil Belajar PKn siswa 

melalui penerapan model pembelajaran inkuiri kelas IV SDN Gugus III 

Kecamatan Labuapi, hal ini ditunjukan dengan hasil rata-rata skor sintaks 

pembelajaran yang memiliki nilai sebesar 49,67 yang dikatagorikan baik. 

Serta hasil uji hipotesis yang menggunakan analisis korelasi Pearson Product 

Moment dengan bantuan SPSS memiliki nilai signifikansi 0,00 < 0,05, 

sehingga dapat dikatakan signifikan dan terdapat hubungan antara keaktifan 

dengan hasil belajar siswa, selain itu dilihat dari eratnya hubungan antara 



motivasi siswa dengan hasil belajar PKn maka nilai Pearson Correlation (r) 

sebesar 0,838 yang tergolong korelasi tinggi. Dari penelitian ini Ha diterima 

dan Ho ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat Hubungan antara 

Keaktifan dengan Hasil Belajar PKn Siswa Kelas IV SDN Gugus III 

Kecamatan Labuapi Melalui Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri Tahun 

Pelajaran 2017/2018. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai 

berikut; (1) bagi Kepala Sekolah, diharapkan sekolah memfasilitasi siswa dan 

guru baik dari segi sumber belajar dan media pembelajaran dalam 

menggunakan metode yang variatif seperti model pembelajaran inkuiri, 

sehingga akan menciptakan pembelajaran aktif dan menyenangkan guna 

mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal; (2) bagi Guru, Guru dapat 

menerapkan model pembelajaran inkuiri sebagai model pembelajaran 

alternatif dalam menyampaikan materi mata pelajaran PKn yang 

membutuhkan keterlibatan siswa dalam mendalami materi yang luas dan 

banyak; (3) bagi siswa, seharusnya ikut terlibat dalam proses pembelajaran 

serta mengikuti instruksi dari guru, sehingga akan muncul proses belajar yang 

aktif, sehingga hasil belajarpun akan meningkat; (4) bagi Peneliti selanjutnya, 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi serta menambah wawasan, 

kemampuan serta keterampilan dalam mengolah data.  
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