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PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA MELALUI 

 MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa 

melalui model pembelajaran inkuiri pada materi aljabar di kelas VIII MTs Al-

Mukmin Muhammadiyah Tembarak Tahun Ajaran 2019/2020. Jenis penelitian ini 

adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas VIII Reg II MTs Al-Mukmin Muhammadiyah Tembarak yang berjumlah 18 

siswa.  Teknik pengumpulan data menggunakan tes, observasi, catatan lapangan dan 

dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar 

matematika siswa. Sebelum dilakukan tindakan siswa yang memperoleh nilai diatas 

KKM atau ≥ 70 terdapat 6 siswa, pada siklus I meningkat menjadi 11 siswa dan pada 

siklus II meningkat menjadi 16 siswa. Dengan nilai rata – rata kelas sebelum 

dilakukan tindakan yaitu 58, pada siklus I meningkat menjadi 71 dan pada siklus II 

meningkat menjadi 77. Berdasarkan hasil analisis data disimpulkan bahwa hasil 

belajar siswa meningkat setelah diterapkan model pembelajaran inkuiri pada materi 

aljabar di kelas VIII MTs Al-Mukmin Muhammadiyah Tembarak Tahun Ajaran 

2019/2020. 

 

Kata kunci : hasil belajar, inkuiri. 

 

Abstract 

 

The purpose of this research is to describ the improvement of student learning 

outcomes mathematics through inquiry learning. The type of this research is 

Classroom Action Research (PTK). The subjects of this research  are 18 students of 

grade VIII Reg II MTs Al-Mukmin Muhammadiyah Tembarak. Data collection 

techniques are tests, observations, field notes, and documentation. The result of this 

research indicates an increase in student learning outcomes. Before the action is 

student who scored above the KKM or ≥ 70 were 6 students, in the first cycle 

increased to 11 students and in the second cycle increased to 16 students. With the 

average value before action to 58, in the first cycle increased to 71 and in the second 

cycle increased to 77. Based on the results it conclusion of student learning outcomes 

improved after applying the inquiry learning model to the algebra material in class 

VIII MTs Al-Mukmin Muhammadiyah Tembarak  Academic Year 2019/2020. 

 

keyword : learning outcomes, inkuiri. 

 

1. PENDAHULUAN 

Tujuan pembelajaran matematika menurut Permendiknas No 22 tahun 2006 yaitu : 1) 

memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep secara luwes, akurat, efisien dan tepat dalam memecahkan 
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masalah, 2) menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau menjelaskan gagasan 

dan pernyataan matematika, 3) memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 

memahami masalah, merancang model matematika dan menafsirkan solusi yang 

diperoleh, 4) mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, diagram, tabel, atau 

media lainnya untuk memperjelas keadaan suatu masalah, 5) memiliki sikap 

menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan yaitu memiliki rasa ingin tahu, 

perhatian dan minat dalam belajar matematika serta sikap ulet dan percaya diri dalam 

memecahkan masalah. (Risnawati, 2008 : 5) 

Hasil belajar merupakan bagian yang penting dalam sebuah proses 

pembelajaran, karena hasil belajar sebagai salah satu indikator yang harus dicapai 

dalam tujuan pembelajaran. Menurut Kunandar (2013 : 62) hasil belajar adalah 

kompetensi atau kemampuan tertentu baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik 

yang dicapai atau dikuasai peserta didik setelah mengikuti proses belajar mengajar.  

Sudjana (2010 : 22) menjelaskan bahwa hasil belajar adalah kemampuan – 

kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Hasil 

belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang bersifat internal maupun 

eksternal. Menurut Sudjana (2005 : 39) hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi 

oleh dua faktor utama yakni faktor dari dalam diri siswa itu dan faktor yang datang 

dari luar diri siswa atau faktor lingkungan. 

Matematika merupakan suatu disiplin ilmu berkenaan dengan objek abstrak, 

karenanya kebanyakan siswa kesulitan memahami konsep matematika terutama 

aljabar. Aljabar adalah suatu cara berpikir, suatu kumpulan konsep, dan keterampilan 

yang memungkinkan siswa melakukan generalisasi, memodelkan dan menganalisis 

situasi matematika (NCTM, 2008). Aljabar adalah proses mengenali hubungan antara 

kuantitas dan operasi (Ontario Ministri of Education, 2013). 

 Aljabar adalah ilmu logika yang dinyatakan dengan simbol – simbol dan 

memungkinkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis hubungan antar kuantitas 

(Dobrynina dan Tsankova, 2005). Data Trends in Internasional Mathematics and 

Science Study (TIMSS : 2011) terhadap siswa SMP Indonesia pada domain materi 
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rata – rata presentase paling rendah pada kemampuan aljabar yaitu 22% (Rosnawati: 

2013). 

Berdasarkan data Dipdikpora Kabupaten Temanggung rendahnya hasil 

belajar siswa ditunjukkan melalui nilai rata – rata Ujian Nasional SMP/MTs tahun 

ajaran 2017/2018 dengan nilai rata – rata pada mata pelajaran matematika yaitu 

56,78. Dan berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di MTs Al-Mukmin 

Muhammadiyah Tembarak dari hasil ulangan harian mengenai materi aljabar yang 

dilakukan di kelas VIII putri yang berjumlah 18 siswa pada pokok bahasan materi 

aljabar diperoleh nilai rata – rata ulangan mereka yaitu 58,0 dengan jumlah siswa 

yang memperoleh KKM 70 yaitu 6 siswa (33%). Dari hasil tersebut menunjukkan 

bahwa tingkat pemahaman siswa terhadap materi aljabar masih jauh dari harapan.  

Keberhasilan seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran tergantung 

kepada ketepatan guru dalam memilih model pembelajaran. Salah satu model 

pembelajaran yang melibatkan seluruh potensi siswa atau pembelajaran berpusat 

pada siswa yaitu model pembelajaran inkuri. dalam Trianto (2009 : 116) menyatakan 

bahwa inkuiri adalah rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal 

seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara matematis, kritis, 

logis, dan analitis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan 

penuh percaya diri.  

Fitriani (2016 : 50) menyimpulkan bahwa setelah dilakukan uji hipotesis 

dilihat dari hasil distribusi nilai penggunaan metode inkuiri hasil koefisien 

determinan menunjukkan terdapat pengaruh sebesar 62,91% dimana hipotesis 

diterima/disetujui sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antara metode inkuiri 

terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi pokok eksponen di kelas X 

SMA Negeri 1 Batang Toru dengan kategori kuat. 

Attin Warmi (2016 : 81) berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

nilai rata – rata kemampuan pemahaman matematika peserta didik yang 

menggunakan strategi inkuiri adalah 10,79 dan daya serap 67,44% sedangkan dengan 

menggunakan model pembelajaran langsung adalah 8,54 dan daya serap 53,38%. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif penggunaan strategi 

pembelajaran inkuiri terhadap kemampuan pemahaman matematik. Hal ini 
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dikarenakan peserta didik yang belajar melalui strategi pembelajaran inkuiri terlibat 

aktif dalam proses pembelajaran. Melalui masalah yang disajikan pada bahan ajar, 

peserta didik terlatih menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan bergelut 

dengan ide – idenya.  

Menurut Trianto (2007 : 135) fokus utama kegiatan pembelajaran inkuiri 

adalah melibatkan siswa secara maksimal dalam proses kegiatan belajar, 

perencanaan kegiatan secara logis dan sistematis pada tujuan pembelajaran, dan 

mengembangkan sikap percaya diri siswa tentang apa yang ditemukan dalam proses 

inkuiri.  

Berdasarkan uraian tersebut maka akan dilakukan penelitian tentang 

peningkatan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran inkuiri. Tujuan 

diadakannya penelitian ini adalan untuk meningkatkan hasil belajar materi aljabar 

melalui model pembelajaran Inkuiri pada siswa kelas VIII MTs Al-Mukmin 

Muhammadiyah Tembarak Tahun Ajaran 2019/2020.  

 

2. METODE 

Jenis penelitian ini berdasarkan pendekatannya adalah kualitatif dengan metode 

penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian ini dilakukan 

pada bulan September 2019 dan siswa kelas VIII Reg II sebagai subjek yang 

menerima tindakan dengan jumlah siswa 18 siswa perempuan. Sedangkan subjek 

yang melakukan tindakan adalah guru matematika kelas VIII Reg II MTs Al-

Mukmin Muhammadiyah Tembarak. 

Teknik yang digunakan untuk pengambilan data yaitu 1) tes digunakan untuk 

memperolah data hasil belajar siswa, 2) observasi untuk mengamati aktivitas guru 

dan siswa, 3) catatan lapangan digunakan untuk mencatat kejadian- kejadian penting 

saat kegiatan pembelajaran berlangsung, 4) dokumentasi berupa Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), foto saat kegiatan 

berlangsung, daftar nama siswa, dan pedoman observasi aktivitas guru dan siswa. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan tindakan siklus I dilakukan pada hari Sabtu, 21 September 2019 jam ke 

4 - 5 dan jam ke- 7 yaitu pukul 09.30 – 10.50 dan pukul 11.20 – 12.00. Jumlah siswa 
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yang hadir pada siklus I yaitu 18 siswa. Dalam penelitian ini yang memberikan 

tindakan adalah guru matematika, sedangkan peneliti melakukan pengamatan 

terhadap aktivitas guru dan siswa dan tindak belajar dengan dibantu guru 

matematika. Pelaksanaan tindakan kelas siklus I dilaksanakan  di kelas VIII Reg II 

MTs Al-Mukmin Muhammadiyah Tembarak pada pelajaran matematika dengan 

materi yang diajarkan yaitu pengertian aljabar dan operasi penjumlahan dan 

pengurangan pada bentuk aljabar.  

Pelaksanaan tindakan siklus II dilakukan pada hari Sabtu, 28 September 2019 

jam ke 4 - 5 dan jam ke- 7 yaitu pukul 09.30 – 10.50 dan pukul 11.20 – 12.00. 

Jumlah siswa yang hadir pada siklus II yaitu 18 siswa. Dalam penelitian ini yang 

memberikan tindakan adalah guru matematika, sedangkan peneliti melakukan 

pengamatan terhadap aktivitas guru dan siswa dan tindak belajar dengan dibantu 

guru matematika. Materi yang dipelajari yaitu operasi perkalian dan pembagian pada 

bentuk aljabar.  

Berdasarkan tindakan kelas yang telah dilaksanakan secara menyeluruh pada 

siklus I dan siklus II pada siswa kelas VIII Reg II MTs Al-Mukmin Muhammadiyah 

Tembarak dengan menerapkan model pembelajaran inkuiri terdapat peningkatan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Peningkatan yang terjadi sesuai 

dengan indikator yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui hasil belajar siswa 

yang meliputi jumlah siswa yang memperoleh nilai diatas KKM atau     mencapai 

80% dari jumlah siswa secara keseluruhan dan nilai rata – rata kelas meningkat.  

Data hasil belajar siswa melalui model pembelajaran inkuiri pada siswa kelas 

VIII Reg II MTs Al-Mukmin Muhammadiyah Tembarak dari sebelum dan sesudah 

diberi tindakan dapar dilihat pada tabel berikut :  

Tabel 1. Indikator Capaian Hasil Belajar Siswa  

No. Indikator Hasil Belajar Siswa 
Sebelum 

tindakan 

Setelah tindakan 

Siklus I Siklus II 

1. Meningkatnya jumlah siswa yang 

memperoleh nilai diatas KKM 70 
6 siswa          

( 33,3%) 

11 siswa 

(61,1%) 

16 siswa 

(88,8%) 

2. Adanya peningkatan nilai rata – rata 58 71,55 77,38 
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kelas  

 

Data pelaksanaan tindakan kelas melalui model pembelajaran inkuiri 

pada pembelajaran matematika untuk meningkatkan hasil belajar siswa materi 

aljabar pada siswa kelas VIII Reg II MTs Al-Mukmin Muhammadiyah 

Tembarak dari sebelum diberi tindakan sampai terlaksana siklus II. Data dari 

setiap indikator pada tabel 1 dapat disajikan dalam bentuk grafik sebagai 

berikut: 

 

Gambar 1. Grafik Meningkatnya Jumlah Siswa  

Yang Memperoleh Nilai ≥ 70 

 

Gambar 2 Grafik Peningkatan Nilai Rata – Rata Kelas  

Setalah dilakukan tindakan pada siklus I dan siklus II dengan menerapkan 

model pembelajaran inkuiri dalam penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika pada materi aljabar. Dengan 
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adanya peningkatan hasil belajar siswa dalam penelitian ini dapat mengatasi 

permasalahan yang berkaitan dengan hasil belajar siswa. 

Peningkatan hasil belajar siswa dalam penelitian ini dengan indikator 

meningkatnya jumlah siswa yang memperoleh nilai diatas KKM atau     , dan 

meningkatnya nilai rata – rata kelas. Data hasil belajar siswa yang diperoleh pada 

siklus I yaitu siswa yang memperoleh nilai diatas KKM atau     meningkat dari 

sebelum tindakan terdapat 6 siswa setelah dilakukan tindakan menjadi 11 siswa, 

dengan nilai rata – rata kelas sebelum tindakan 58,00 setelah dilakukan tindakan 

menjadi 71,55. Berdasarkan data tersebut menunjukkan terjadi peningkatan hasil 

belajar siswa tetapi belum mencapai target yang diharapkan. 

Kemudian pada siklus II menunjukkan bahwa indikator siswa yang 

memperoleh nilai diatas KKM atau     meningkat dari sebelum tindakan terdapat 

6 siswa. Setelah dilakukan tindakan menjadi 16 siswa, dengan nilai rata – rata kelas 

sebelum tindakan 58,00 setelah dilakukan tindakan menjadi 77, 38. Berdasarkan data 

di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar siswa dan telah 

mencapai target yang diharapkan. 

Berdasarkan hasil penelitian Dian Bintasari (2016 : 468)  menyatakan bahwa 

strategi pembelajaran inkuiri memiliki rataan lebih tinggi dari strategi pembelajaran 

konvensional, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa yang diajar 

dengan strategi pembelajaran inkuiri cenderung lebih baik dari hasil belajar yang 

diajar dengan strategi pembelajaran konvensional. 

Remme (2014 : 587) Berdasarkan teknik analisis data yang telah dilakukan 

didapatkan skor rata-rata kelas eksperimen sebesar 72,88 yang termasuk dalam 

kategori tinggi. Hal ini disebabkan karena dalam proses pembelajarn siswa diajak 

untuk berfikir sendiri menemukan jawaban dari masalah yang ada. Sedangkan untuk 

kelas kontrol skor rata-ratanya hanya sebesar 63,56 yang termasuk dalam kategori 

sedang. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran inkuiri dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada kelas eksperimen. 

Hal ini terlihat dari skor rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi disbanding kelas 

kontrol. 
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4. PENUTUP 

Adapun peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat dari indikator – indikator hasil 

belajar siswa setelah dilakukan tindakan pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran inkuiri di kelas VIII Reg II MTs Al-Mukmin Muhammadiyah 

Tembarak semester ganjil Tahun Ajaran 2019/2020.  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan melalui model pembelajaran inkuiri 

terjadi peningkatan hasil belajar siswa dengan indikator : 1) meningkatnya hasil 

belajar siswa diketahui dari meningkatnya jumlah siswa yang memperoleh nilai 

diatas KKM 70. 2) meningkatnya nilai rata – rata kelas. Hal ini dapat dilihat dari data 

yang diperoleh yaitu : Meningkatnya hasil belajar siswa, Data yang diperoleh 

diketahui dari meningkatnya jumlah siswa yang memperoleh nilai diatas KKM yaitu 

70, pada kondisi awal siswa yang memperoleh nilai diatas KKM sebanyak 6 siswa 

pada siklus I meningkat menjadi 11 siswa, kemudian pada siklus II meningkat 

menjadi 16 siswa. Meningkatnya nilai rata – rata kelas, Data diketahui dari 

meningkatnya nilai rata – rata kelas pada siklus I sebelum dilakukan tindakan nilai 

rata – rata kelas yaitu 58 meningkat menjadi 71, kemudian pada siklus II meningkat 

menjadi 77. 
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