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Abstract
The purpose of this study in general is to obtain information on "Analysis of strategies
inquiring minds what to know in the Study of Indonesian History of Independence in the
History of Education Study Program of IKIP PGRI Pontianak". As for the SubResearches, these are (1) How is the Implementation of the Inquiring Minds What
Strategy in Learning Indonesian Independence Period in IKIP PGRI Pontianak (2) How
do the learning outcomes use the inquiring minds what to know strategy in Learning the
History of Indonesian Independence at IKIP PGRI Pontianak. This research uses
descriptive method with a qualitative approach to the form of case study research. This
study uses data collection techniques and tools, namely: direct observation techniques,
slim communication and documentation. Data collection tools in the form of observation
guides, interview guides, and analysis documentation. The data source in this study is the
5th (five) Semester Student Education Study Program IKIP PGRI Pontianak. Based on
the results of research and data processing, conclusions can be drawn as follows: (1) The
implementation of the inquiring minds what to know strategy in the Learning of
Indonesian History of Independence is good: (2) The results of learning using the
inquiring minds what to strategy in the Indonesian History of Independence Learning it is
known from the assignment score, the Midterm Examination (UTS) and the End Semester
Examination (UAS) are good.
Keywords: Strategy inquiring minds what to know, learning Indonesian History of
Independence and Historical Education.
Abstrak
Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah memperoleh informasi mengenai “Analisis
strategi inquiring minds what to know dalam Pembelajaran Sejarah Indonesia Masa
Kemerdekaan di Program Studi Pendidikan Sejarah IKIP PGRI Pontianak”. Adapun yang
menjadi Sub-sub Penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah Pelaksanaan Strategi inquiring
minds what to dalam Pembelajaran Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan di IKIP PGRI
Pontianak (2) Bagaimanakah Hasil belajar menggunakan strategi inquiring minds what to
know dalam Pembelajaran Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan di IKIP PGRI
Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif
dengan bentuk penelitian studi kasus. Penelitian ini menggunakan teknik dan alat
pengumpulan data yaitu: teknik observasi langsung, komunikasi langsing dan analisis
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dokumentasi. Alat pengumpulan datanya berupa panduan observasi, panduan wawancara,
dan studi dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Semester 5
(lima) Program Studi Pendidikan Sejarah IKIP PGRI Pontianak. Berdasarkan hasil
penelitian dan pengolahan data maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1)
Pelaksanaan strategi inquiring minds what to know dalam Pembelajaran Sejarah
Indonesia Masa Kemerdekaan sudah baik: (2) Hasil belajar menggunakan strategi
inquiring minds what to dalam Pembelajaaran Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan
yang diketahui dari nilai penugasan, Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir
Semester (UAS) sudah baik.
Kata Kunci : Strategi inquiring minds what to know, Pembelajaran Sejarah
Indonesia Masa Kemerdekaan dan Pendidikan Sejarah.
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membuat
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inquiring minds what to know adalah

yang

hasil belajar mahasiswa pada mata
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mengeluarkan

pendapatnya

dalam
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