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Abstract 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan minat dan hasil belajar 

matematika melalui strategi Inquiring Minds Want to Know berbasis Pemecahan 

Masalah bagi siswa kelas X SMK Muhammadiyah 1 Surakarta. Jenis penelitian 

ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan oleh peneliti bekerjasama 

dengan guru matematika. Subyek penerima tindakan dari penelitian ini adalah 

siswa SMK Muhammadiyah 1 Surakarta kelas XG semester genap tahun ajaran 

2012/2013 sebanyak 31 siswa dengan komposisi semuanya laki-laki. Guru 

matematika bertindak sebagai subyek yang memberikan tindakan dan dibantu 

oleh peneliti. Metode pengumpulan data yang digunakan pada saat penelitian 

adalah metode tes, observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis 

data dilakukan dengan metode alur yang terdiri dari pengumpulan data, 

penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian ini adalah adanya 

peningkatan minat dan hasil belajar matematika melalui strategi Inquiring Minds 

Want to Know berbasis Pemecahan Masalah yang dapat dilihat dari indikator 

yaitu: (1) kemauan dalam mengerjakan soal atau tugas sebelum tindakan 19,35%, 

setelah tindakan mencapai 80,65% (2) keingintahuan dengan bertanya sebelum 

tindakan 9,68%, setelah tindakan mencapai 61,29% (3) partisipasi dalam 

kegiatan kelompok atau diskusi sebelum tindakan 29,03%, setelah tindakan 

mencapai 58,06% dan (4) hasil belajar siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM≥75) sebelum tindakan 34,38%, setelah tindakan menjadi 65,63%. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi 

Inquiring Minds Want to Know berbasis Pemecahan Masalah dapat 

meningkatkan minat dan hasil belajar matematika. 
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PENDAHULUAN 

Minat belajar siswa merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan dalam 

proses pembelajaran. Karena tanpa adanya minat belajar dari siswa proses 

pembelajaran tidak akan dapat berlangsung secara maksimal. Minat merupakan 

modal awal untuk mencapai keberhasilan dalam proses pembelajaran. Dengan 

adanya minat, maka muncul motivasi dari siswa untuk mengikuti proses 

pembelajaran dengan serius dari awal sampai akhir sehingga tercapai hasil 

pembelajaran yang baik. 

Minat belajar setiap siswa dalam proses pembelajaran tidaklah sama. 

Siswa yang memiliki minat belajar tinggi, akan mudah menerima pelajaran yang 

diberikan oleh guru karena motivasi keingintahuannya yang tinggi. Sedangkan 

siswa yang minat belajarnya masih kurang, sulit dalam menerima pelajaran karena 

cenderung tidak ingin tahu dan tidak memperhatikan materi yang diberikan oleh 

guru sehingga hasil belajarnya kurang maksimal. 

Penyebab dari kurangnya minat mempelajari matematika adalah 

dikarenakan matematika dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit, menakutkan 

dan  kurang menarik sehingga dihindari oleh sebagian besar siswa. Seharusnya 

siswa menyadari bahwa ciri khusus mempelajari matematika adalah berfikir 

secara logis, rasional, cermat dan efisien, sehingga diperlukan dorongan atau 

kemauan, rasa keingintahuan yang besar dan partisipasi yang tinggi dari siswa 

dalam mengikuti pelajaran matematika. 

Berdasarkan hasil observasi awal, minat dan hasil belajar matematika 

siswa di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta masih relatif rendah. Hal itu 

ditunjukkan dari pengamatan yang dilakukan di kelas XG yang berjumlah 31 

siswa dengan komposisi semuanya laki-laki. Dari hasil pengamatan tersebut, 

ditemukan beberapa permasalahan meliputi, siswa yang memiliki kemauan dalam 

mengerjakan soal atau tugas hanya 6 siswa (19,35%), siswa yang memiliki 

keingintahuan dengan bertanya hanya 3 siswa (9,68%), siswa yang berpartisipasi 

dalam kegiatan kelompok atau diskusi hanya 9 siswa (29,03%). Dan hasil belajar 

siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM ≥ 75) hanya 11 siswa 

(34,38%). 



Rendahnya minat belajar siswa SMK Muhammadiyah 1 Surakarta 

dikarenakan banyak dari siswa yang menganggap bahwa mata pelajaran selain 

bidang kejuruan kurang begitu penting. Mereka kurang menyadari bahwa 

matematika juga memiliki kaitan yang cukup erat dengan ilmu kejuruan. Selain 

itu, strategi yang digunakan guru dalam mengajar di kelas juga perlu diperhatikan 

karena dapat mempengaruhi keberhasilan proses belajar-mengajar pada siswa. 

Maka, diperlukan strategi yang tepat yang diharapkan mampu membangkitkan 

minat siswa dalam belajar sehingga dapat meningkatkan hasil belajar matematika. 

Salah satu strategi yang dapat digunakan oleh guru untuk meningkatkan 

minat dan hasil belajar siswa adalah melalui strategi Inquiring Minds Want to 

Know berbasis pemecahan masalah. Strategi Inquiring Minds Want to Know 

merupakan teknik yang dapat  merangsang rasa ingin tahu peserta didik dengan 

mendorong spekulasi mengenai topik atau persoalan. Strategi ini dapat 

membangkitkan keingintahuan siswa dengan meminta mereka untuk membuat 

perkiraan-perkiraan tentang suatu topik atau suatu pertanyaan (Hisyam Zaini, 

2008: 28). Sedangkan pertanyaan-pertanyaan dibuat melalui pendekatan 

pemecahan masalah yang berarti siswa belajar memecahkan masalah dengan 

merumuskan memecahkan masalah, memberikan respon terhadap pemecahan 

masalah, dan menggunakan berbagai kaidah pemecahan masalah yang telah 

dikuasainya.  

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti melakukan 

penelitian tentang peningkatan minat dan hasil belajar matematika melalui 

strategi inquiring minds want to know berbasis pemecahan masalah. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang telah dilakukan merupakan penelitian tindakan kelas 

(PTK). Penelitian ini dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta dengan 

alokasi waktu selama empat bulan yaitu bulan Maret sampai bulan Juni. Subyek 

penerima tindakan dari penelitian ini adalah siswa SMK Muhammadiyah 1 

Surakarta kelas XG sebanyak 31 siswa. Guru matematika bertindak sebagai 



subyek yang memberikan tindakan dan dibantu oleh peneliti. Sedangkan peneliti 

dibantu mitra guru matematika sebagai observer.  

Langkah-langkah penelitian ini meliputi : dialog awal, perencanaan 

tindakan kelas, pelaksanaan tindakan kelas, observasi, refleksi dan evaluasi. 

Dialog awal dilakukan guna mendiskusikan maksud dan tujuan penelitian yaitu 

antara peneliti, guru matematika, dan kepala sekolah, serta digunakan untuk 

melengkapi data-data yang diperlukan oleh peneliti. Tahap selanjutnya yaitu 

perencanaan tindakan kelas yang digunakan untuk mengidentifikasi 

permasalahan-permasalahan siswa yang muncul dalam proses pembelajaran 

terutama yang berhubungan dengan rendahnya minat dan hasil belajar 

matematika. Kemudian dari masalah yang muncul, peneliti menawarkan solusi 

untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu melalui pembenahan dalam proses 

pembelajaran matematika dengan menggunakan strategi Inquiring Minds Want To 

Know berbasis Pemecahan Masalah. Pelaksanaan tindakan dilaksanakan 

berdasarkan perencanaan, yang dimulai pada tanggal 24 April 2013 sampai 

dengan 1 Mei 2013. Subjek penerima tindakan berjumlah 31 siswa dengan 

komposisi semuanya laki-laki. Guru bertindak sebagai subjek pemberi tindakan 

yaitu  menerapkan strategi Inquiring Minds Want To Know berbasis Pemecahan 

Masalah pada proses pembelajaran. Sedangkan peneliti sebagai observer 

mengamati secara cermat dan mencatat hal–hal yang diperlukan  pada saat proses 

pembelajaran berlangsung baik dari segi siswa, guru maupuan kondisi kelas. 

Kemudian, setelah pelaksanaan tindakan selesai, peneliti bersama guru melakukan 

refleksi dan evaluasi sebagai acuan untuk melakukan perbaikan pada tindakan 

selanjutnya. 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan 

dengan teknik metode tes, observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Metode 

tes dilaksanakan dengan memberikan soal-soal evaluasi untuk dikerjakan siswa 

secara individu disetiap akhir pertemuan yang bertujuan mengetahui hasil belajar 

matematika setelah dilakukan tindakan penelitian. Metode observasi digunakan 

untuk  mengamati, dengan cermat dan teliti seberapa besar peningkatan minat dan 

hasil belajar matematika setelah dilakukan tindakan. Catatan lapangan digunakan 



untuk mencatat kejadian-kejadian penting yang muncul pada saat berlangsungnya 

tindakan-tindakan pada setiap siklus. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh data sekolah dan indentitas siswa antara lain seperti nama siswa, 

nomor induk siswa serta proses pembelajaran yang terjadi atau tindakan dari 

penelitian. 

Instrument penelitian dikembangkan oleh peneliti bersama guru 

matematika dengan menjaga validitas isi sebagai pedoman observasi. Pengujian 

validitas isi instrument menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data 

untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data tersebut (Sutama, 

2010: 100). 

Teknik analisis data dengan menggunakan metode alur. Metode alur yang 

dilalui pada penelitian ini meliputi : a)  pengumpulan data, yang dimulai dengan 

menelaah seluruh sumber data yang tersedia dari berbagai sumber kemudian 

peneliti mereduksi data-data tersebut, b) penyajian data, berupa sekumpulan 

informasi dalam bentuk teks naratif yang disusun, diatur, diringkas, dalam 

kategori-kategori agar mudah dipahami untuk bisa diambil penarikan kesimpulan, 

c) verifikasi data, dilakukan pada setiap tindakan yang pada akhirnya dipadukan 

menjadi kesimpulan. 

Indikator kinerja digunakan peneliti sebagai tolak ukur keberhasilan dalam 

penelitian, pada penelitian ini indikator kinerja yang digunakan meliputi : 

kemauan dalam mengerjakan soal atau tugas, keingintahuan dengan bertanya, 

partisipasi dalam kegiatan kelompok atau diskusi, dan hasil belajar matematika 

siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM ≥ 75) dengan batas 

pencapaian indikator mencapai ≥ 50 %. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan pembelajaran yang dilakukan secara menyeluruh dari 

sebelum tindakan sampai berakhir pada tindakan siklus II, terjadi peningkatan 

minat dan hasil belajar matematika melalui pengguanaan strategi Inquiring Minds 

Want to Know berbasis Pemecahan Masalah. Peningkatan yang terjadi sesuai 



dengan indikator-indikator minat belajar yang telah dibuat dalam penelitian yang 

meliputi kemauan dalam mengerjakan soal atau tugas, keingintahuan dengan 

bertanya dan partisipasi dalam kegiatan kelompok atau diskusi.  

Pengamatan yang dilakukan sebelum tindakan kelas, minat dan hasil 

belajar matematika  siswa kelas XG masih relatif rendah. Hal tersebut dapat 

ditunjukkan dari indikator–indikator yang meliputi siswa yang memiliki kemauan 

dalam mengerjakan soal atau tugas hanya 6 siswa (19,35%), siswa yang memiliki 

keingintahuan dengan bertanya hanya 3 siswa (9,68%), siswa yang berpartisipasi 

dalam kegiatan kelompok atau diskusi hanya 9 siswa (29,03%). Dan hasil belajar 

siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM≥75) hanya 11 siswa 

(34,38%). 

Setelah dilakukan tindakan penelitian yang berakhir pada tindakan kelas 

siklus II, minat dan hasil belajar matematika siswa kelas XG mengalami 

peningkatan. Peningkatan tersebut dapat ditunjukkan berdasarkan observasi pada 

siklus I yang meliputi siswa yang memiliki kemauan dalam mengerjakan soal atau 

tugas ada 16 siswa (51,61%), siswa yang memiliki keingintahuan dengan bertanya 

ada 12 siswa (38,71%), siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan kelompok atau 

diskusi ada 13 siswa (41,94%). Dan hasil belajar siswa yang mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM ≥ 75) ada 15 siswa (48,39%). Peningkatan pada 

tindakan kelas siklus I ini masih relatif sedikit dan belum sesuai harapan peneliti 

sehingga harus dilanjutkan pada tindakan kelas siklus II. 

Pada tindakan kelas siklus II telah mengalami peningkatan yang signifikan 

yaitu meliputi siswa yang memiliki kemauan dalam mengerjakan soal atau tugas 

ada 25 siswa (80,65%), siswa yang memiliki keingintahuan dengan bertanya ada 

19 siswa (61,29%), siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan kelompok atau 

diskusi ada 18 siswa (58,06%). Dan hasil belajar siswa yang mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM ≥ 75) ada 21 siswa (65,63%). 

Peningkatan minat belajar tersebut berdampak pada peningkatan hasil 

belajar matematika siswa yaitu nilai siswa mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM ≥75). Hasil penelitian di atas dapat  disajikan dalam tabel berikut  



Tabel 1 

Tabel Peningkatan Minat dan Hasil Belajar Matematika 

 

Minat Belajar Siswa 

 

Sebelum 

Tindakan 

Siklus I Siklus II 

Kemauan dalam 

mengerjakan soal atau 

tugas 

6 siswa   

(19,35%) 

16 siswa  

(51,61%) 

25 siswa 

(80,65%) 

Keingintahuan dengan 

bertanya 

3 siswa  

(9,68%) 

12 siswa  

(38,71%) 

19 siswa 

(61,29%) 

Partisipasi dalam kegiatan 

kelompok atau diskusi 

Hasil belajar matematika 

(KKM ≥  75) 

9 siswa  

(29,03%) 

11 siswa 

(34,38%) 

13 siswa 

(41,94%) 

15 siswa 

(48,39%) 

18 siswa 

(58,06%) 

21 siswa 

(65,63%) 

 

Grafik 1 

Grafik Peningkatan Minat dan Hasil Belajar Matematika 
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Data-data di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan tindakan kelas dengan 

penggunaan strategi Inquiring Minds Want to Know berbasis Pemecahan 

Masalah yang berakhir pada tindakan siklus II dapat meningkatkan minat belajar 

siswa. Hal ini bisa dilihat dari Tabel 1 dan Grafik 1 yaitu meningkatnya indikator-

indikator minat dan hasil belajar matematika, antara lain 1) kemauan dalam 

mengerjakan soal atau tugas 2) keingintahuan dengan bertanya, 3) partisipasi 

dalam kegiatan kelompok atau diskusi, 4) hasil belajar matematika (KKM ≥ 75). 

Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti terdahulu, antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Fendi Prima Pradana (2012) menyimpulkan bahwa penerapan strategi Inquiring 

Minds Want to Know akan menambah variasi model pembelajaran sehingga dapat 

menarik keaktifan dan minat belajar matematika siswa. Selanjutnya Norman 

Lederman, dkk (2002) dalam jurnal internasionalnya School Science and 

Mathematics : Inquiring Minds Want to Know? memberikan kesimpulan bahwa 

dengan strategi Inquiring Minds Want to Know, guru dapat mengetahui 

karakteristik pribadi siswa sehingga mengetahui hal apa saja yang diperlukan 

siswa melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, sehingga meningkatkan hasil 

belajar siswa.  

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi 

Inquiring Minds Want to Know berbasis Pemecahan Masalah dapat 

meningkatkan minat dan hasil belajar matematika siswa.  

 

KESIMPULAN 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bekerjasama dengan guru 

matematika kelas XG SMK Muhammadiyah 1 Surakarta menyimpulkan bahwa, 

penerapan strategi Inquiring Minds Want to Know berbasis Pemecahan Masalah 

dapat meningkatkan minat dan hasil belajar matematika. Hal tersebut dapat dilihat 

dari meningkatnya indikator–indikator kinerja yang telah dibuat dari sebelum 

tindakan sampai berakhirnya tindakan kelas pada siklus II, meliputi: (1) kemauan 

dalam mengerjakan soal atau tugas, sebelum dilakukan tindakan hanya ada 6 



siswa dengan prosentase (19,35%) setelah dilakukan tindakan meningkat 

sebanyak 25 siswa dengan prosentase (80,65%), (2) keingintahuan dengan 

bertanya, sebelum dilakukan tindakan hanya ada 3 siswa dengan prosentase 

(9,68%), setelah dilakukan tindakan terjadi peningkatan sebanyak 19 siswa 

dengan prosentase (61,29%), (3) partisipasi dalam kegiatan kelompok atau 

diskusi, sebelum dilakukan tindakan hanya ada 9 siswa dengan prosentase 

(29,03%), setelah dilakukan tindakan terjadi peningkatan sebanyak 18 siswa 

dengan prosentase (58,06%), (4) hasil belajar matematika siswa yang mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM ≥ 75), sebelum dilakukan tindakan hanya ada 

11 siswa dengan prosentase (34,38%), setelah dilakukan tindakan terjadi 

peningkatan sebanyak sebanyak  21 siswa dengan prosentase (65,63%).  

 

SARAN 

Berdasarkan hasil dari data penelitian tindakan kelas di atas, maka peneliti 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Terhadap guru matematika. 

Guru diharapkan mampu memilih strategi pembelajaran yang tepat dan 

bervariasi dalam proses pembelajaran salah satunya dengan menerapkan 

strategi Inquiring Minds Want to Know berbasis Pemecahan Masalah agar 

dapat meningkatkan minat dan hasil belajar matematika siswa. 

2. Terhadap peneliti selanjutnya. 

Untuk peneliti selanjutnya, hendaknya melakukan penelitian lebih lanjut 

tentang penggunaan strategi yang lebih bervariasi dengan memperluas 

indikator-indikator kinerja yang sesuai dengan permasalahan yang ada. 

Sehingga, permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran dapat 

segera diatasi dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal.  
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