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Abstrak
Adapun tujuan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah untuk mengetahui peningkatan
keaktifant, kreatifitas, menumbuhkan kerjasama, dan hasil belajar IPS melalui strategi inkuiri bagi siswa
kelas V SD Negeri Palur 1tahun pelajaran 2013/ 2014.
Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan yaitu bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2014.
Penelitian dilakukan pada waktu itu karena materi yang berhubungan dengan mendeskripsikan gaya
dalam pembelajaran IPS untuk siswa kelas V masuk materi program semester II tahun pelajaran 2013/
2014. Adapun yang menjadi subyek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas V SD Negeri Palur 1
UPTD Pendidikan Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.
Prosedur penelitian yang digunakan yaitu prosedur jenis penelitian tindakan kelas yang
dilaksanakan dalam 2 siklus, setiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan,
pengamatan dan refleksi. Analisis data kualitatif model pembelajaran dianalisis menggunakan analisis
deskritif kualitatif dengan membandingkan siklus I dan siklus ke II sedangkan data yang berupa angka
(kuantitatif) dari hasil belajar siswa dianalisis menggunakan deskriptif komparatif yaitu membandingkan
nilai tes kondisi awal, nilai siklus 1 dan nilai tes siklus II kemudian difleksi.
Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS topik Lapangan Kerja di kelas V dengan
menggunakan model inkuiri terbimbing dilihat dari proses yang dilaksanakan secara diskusi kelompok
dalam setiap tindakan ternyata hasilnya sangat baik, dengan komunikasi yang dilakukan peneliti
secara multi arah dapat meningkatkan aktivitas bertanya dan menjawab pertanyaan sehingga siswa
mampu berpikir kritis dalam memecahkan suatu permasalahan, sedangkan dilihat dari hasil belajar siswa
yang dilaksanakan secara individu dalam pembelajaran IPS di kelas V Topik Lapangan Kerja dari
setiap tindakan ternyata hasilnya ada peningkatan.
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