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ABSTRAK 

 

VIKA JULEHA. Perbandingan Hasil Belajar Ekonomi Antara Yang 

Menggunakan Metode Pembelajaran Inkuiri Dan Metode Pembelajaran Think, 

Talk, Write (TTW) Pada Siswa Kelas X Di Man 3 Jakarta. Skripsi. Jakarta: 

Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi. Prodi Pendidikan Ekonomi. Fakultas 

Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2016. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbandingan hasil 

belajar antara metode pembelajaran inkuiri dan metode TTW pada mata pelajaran 

ekonomi kelas X. Penelitian ini dilakukan selama dua bulan, dimulai April 2016. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen semu, dengan 

desain penelitian Nonequivalent Control Group Design. Populasi terjangkau 

berjumlah 68 siswa. Sampel yang digunakan adalah sampel sensus. Instrumen 

yang digunakan berbentuk soal pilihan ganda, bahwa instrumen tersebut valid dan 

reliabel. Hasil data berdistribusi normal dan varians yang homogen. Selanjutnya, 

dilakukan uji hipotesis dengan uji t pooled varians diperoleh  thitung > ttabel. Artinya 

hipotesis ditolak. Hasil perhitungan tersebut disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan hasil belajar ekonomi antara metode pembelajaran inkuiri dan metode 

pembelajaran TTW. 

 

Kata kunci: Metode Pembelajaran Inkuiri, Metode Pembelajaran TTW, Hasil 

Belajar. 
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ABSTRACT 

 

VIKA JULEHA. The Comparison Of Economics Learning Outcome Which Used 

Inquiry Learning Methode And Think, Talk Write (Ttw)  On Student Grade X Man 

3 Jakarta. Script. Jakarta: Concentration of Economic Education Cooperative. 

Prodi of Economic Education. Faculty of Economics. State University of Jakarta. 

2016. 

 

This study aims to determine whether there is any comparison between the 

learning outcomes of inquiry learning methods and methods TTW on economic 

subjects class X. This research was conducted for two months, starting in April 

2016. The research method used is a quasi-experimental methods, research 

design Nonequivalent Control Group Design. Affordable population numbered 68 

students. The sample used is a sample census. Instruments used in the form of 

multiple choice questions, that such instruments are valid and reliable. The result 

of normal distribution of data and variances are homogeneous. Furthermore, the 

hypothesis test with t test pooled variance obtained tcount> t table. This means that 

the hypothesis is rejected. The results of these calculations concluded that there 

are differences between the results of the economic study inquiry learning 

methods and TTW learning methods. 

 

Keywords: Inquiry Learning Method, TTW Learning Methods, Results Learning. 
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“Kebahagiaan itu kita yang ciptakan, seperti mengikhlaskan apa yangbukan 

untuk kita dan menerima apa yang dikehendaki-Nya.” 

“Ketika hidup bertambah sulit, ada baiknya kita mengangkat tangan. Bukan untuk 

menyerah, melainkan untuk berserah. Karena Tuhan tidak akan pernah 

meninggalkan kita. Lalu, syukurilah setiap napas yang kita embuskan seburuk 

apapun hidup ini, setidaknya kita masih hidup untuk memperbaiki apa yang salah. 

“ –Fiersa Besari. 

“Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena 

sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu 

menjulang setinggi gunung”. (QS. Al Isra: 37) 

 

Skripsi ini ku persembahkan untuk: 

Kedua orang  tua tercinta, Bapak Suratmin dan Ibu Masinah, serta kakak-kakakku 

yaitu Mas Aris, Mba Lina, Mba Aas yang senantiasa memberikan doa, dukungan, 

semangat, dan saran selama penyusunan skripsi ini. 

Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan di Pendidikan Eknomi Koperasi 

2012 dan teman terbaikku Arrahmi Putria M yang selalu memberikan saran, serta 

membantu dalam segala hal selama kita kuliah bersama. 

“a good friends knows all your best stories, but a best friends has lived them with 

you.” 
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mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta 

maupun di perguruan Tinggi lain. 

2. Skripsi ini belum dipublikasikan, kecuali tertulis dengan jelas 
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dan dicantumkan daftar pustaka. 

 

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian 

hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka Saya bersedia 

menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, 

serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Unversitas 

Negeri Jakarta. 
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Penulis menyadari dengan segala keterbatasan yang ada bahwa skripsi ini 
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