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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Teoretis

1. Pembelajaran Matematika

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi

unsur-unsur manusiawi, matrial, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang

saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran.1 Dari pengertian

pembelajaran di atas menunjukkan bahwa pembelajaran berpusat pada

kegiatan siswa belajar dan bukan berpusat pada kegiatan guru mengajar.

Dengan kata lain, suatu proses pembelajaran dikatakan sukses apabila

seorang guru dan sejumlah siswa mampu melakukan intraksi komunikatif

terhadap berbagai persoalan pembelajaran di kelas dengan cara melibatkan

siswa sebagai kompunen-komponen yang mempengaruhi proses

pembelajaran.

Proses pembelajaran dipengaruhi tiga komponen utama, yaitu

masukan (siswa), lingkungan, dan instrumental (guru, kurikulum, bahan

ajar, model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, metode

pembelajaran). Oleh karena itu, pada hakekatnya, pembelajaran

matematika adalah proses yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk

menciptakan suasana lingkungan yang memungkinkan siswa

melaksanakan kegiatan belajar matematika. Pembelajaran matematika

1 Suhermi, Strategi Pembelajaran Matematika, (Pekanbaru: Cendikia Insani, 2006),
hlm. 18
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harus memberikan peluang kepada siswa untuk berusaha mencari

pengalaman tentang matematika.

Pembelajaran matematika yang dimaksud sebagai proses yang

sengaja dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan

kelas atau sekolah yang memungkinkan kegiatan siswa belajar matematika

sekolah. Unsur pokok dalam pembelajaran matematika adalah guru

sebagai salah satu perancang proses, proses pembelajaran, siswa sebagai

pelaksana kegiatan belajar, dan matematika sekolah sebagai objek yang

dipelajari dalam hal ini sebagai salah satu mata pelajaran.

2. Metode Pembelajaran Inkuiri

a. Hakikat Metode Inkuiri

Teori belajar yang mendasari SPI adalah teori belajar

konstruktivistik. Teori belajar ini dikembangkan oleh Piaget. Menurut

Piaget, pengetahuan itu akan bermakna mana kala dicari dan di

temukan sendiri oleh siswa. Sejak kecil, menurut Piaget, setiap individu

berusaha dan mampu mengembangkan pengetahuannya sendiri melalui

skema yang ada dalam steuktur kognitfnya. Skema itu secara terus-

menerus diperbarui dan diubah melalui proses asimilasi dan

akomodasi.2

Menurut syaiful inkuiri adalah siswa menemukan sendiri.3

Menurut roestiyah inkuiri adalah istilah dalam bahasa inggris yang

2 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan,
(Jakarta: Kenana Prenada Media.2011) hlm.196

3 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2011),
hlm. 89
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merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan guru untuk mengajar

di depan kelas. Di mana guru memberikan tugas meneliti suatu masalah

di kelas.4 Menurut hamalik pengajaran berdasarkan inkuiri adalah suatu

strategi yang berpusat pada siswa di mana kelompok-kelompok siswa

ke dalam suatu persoalan atau mencari jawaban terhadap pertanyaan-

pertanyaan di dalam suatu prosedur dan struktur kelompok yang

digariskan secara jelas.5 Menurut hamdani inkuri adalah salah satu cara

belajar atau penelaahan yang bersifat mencari pemecahan permasalahan

dengan cara kritis, analisis, dan ilmiah dengan menggunakan langkah-

langkah tertentu menuju suatu kesimpulan yang meyakinkan karena

didukung oleh data atau kenyataan.6 Menurut Sutarjo inkuri adalah

rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berfikir

secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri

jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan.7 Menurut abdul aziz

inkuiri berarti sikap umum terhadap belajar yang berpusat pada anak

yang berarti bahwa perlu dikembangkan inkuiri bersifat alami pada

anak.8

Ada beberapa hal yang menjadi ciri utama strategi pembelajaran

inkuiri antara lain sebagai berikut:

4 Roestiyah, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta: 2012), Hlm. 75
5 Oemar Hamalik, Strategi Belajar Mengajar Berdasarkan CBSA, (Bandung: Sinar

Baru Algensindo, 2009), hlm. 63
6 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 182
7 Sutarjo, Pembelajaran Nilai-Nilai Karakter, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.

101
8 Abdul Aziz, Metode dan Model-Model Mengajar, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm.

61
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Pertama, strategi inkuiri menekankan kepada aktifitas siswa

secara maksimal untuk mencari dan menemukan, artinya strategi inkuiri

menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Dalam proses

pembelajaran, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima pelajaran

melalui penjelasan guru secara verbal, tetapi mereka menemukan

sendiri inti dari pelajaran itu sendiri.

Kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk

mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang

dipertanyakan sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya

diri. Degan demikian, strategi pembelajaran inkuiri menempatkan guru

bukan sebagai sumber belajar, tetapi sebagai fasilitator dan motifator

belajar siswa.

Ketiga, tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inkuiri

adalah mengembangkan kemampuan berfikir secara sistematis, logis,

dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian

dari proses mental. Dengan demikian, siswa tidak hanya dituntut agar

menguasai materi pelajaran, akan tetapi bagaimana mereka dapat

menggunakan potensi yang dimilikinya.

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara

keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam intraksi.

Maksudnya, perubahan tingkah laku baik menyangkut pengetahuan,

keteampilan maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek  organism
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atau pribadi sehingga hakikat belajar yang sebenarnya adalah

perubahan.

Strategi pembelajaran yang digunakan guru dalam proses

pembelajaran hendaknya menitik beratkan pada usaha pengembangan

keterampilan berfikir untuk memperoses informasi yang berguna.

Proses berfikir dengan otak siswa belajar, akan dapat membuat siswa

dapat menemukan gayan belajar yang unik dan teknik yang

memungkinkan membuka kekuatan otak sehingga siswa dapat

menyerap informasi melalui indra kelimaya yakni melihat, mendengar,

melakukan dan membaui.

Thomas L. Maden mengatakan:

Pikiran akan mengorganisir informasi yang diperoleh, lalu otak

mengolahnya , kemudian memberikan tempat untuk informasi yang

baru itu. Informs kemudian disimpan, tetapi belum tersedia dalam

memori kecuali artinaya telah diberikan. Otak tidak otomatis

menciptakan artinya, disinilah sebagai pelajar, siswa perlu memahami

kemampuan secara sadar menciptakan arti. Begitu ari hubungan yang

dibuat dan berkait dengan informasi tentu semakin besar peluang untuk

kembali memanggil memori. Setelah informasi masuk,siswa perlu

berbagi pengetahuan dengan orang lain, berbagi pengetahuan ini

dilakukan oleh satu atau lebih dari delapan kecerdasan yang

dikembangkan dalam sistem itelektual siswa inilah yang dinamakan
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proses belajar alami. Pendekatan alami ini akan meningkatkan hasil dan

mempercepat proses belajar.

Menurut Roestiyah teknik mengajar inkuiri memiliki

keunggulan-keunggulan diantaranya: 9

1) Dapat membentuk dan mengembangkan sell-concept pada diri siswa

sehingga siswa dapat mengerti tentang dasar dan ide-ide yang lebih

baik.

2) Membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi

proses belajar yang baru.

3) Mendoring siswa untuk berfikir dan bekerja keras atas inisiatfnya

sendiri, bersifat objaktif, jujur dan terbuka.

4) Mendorong siswa untuk berfikir intuitif dan merumuskan

hipotesisnya endiri.

5) Memberikan kepuasan yang bersifat intrinsik.

6) Situasi proses belajar menjadi lebih merangsang.

7) Dapat mengembangkan bakat dan kecakapan invidu.

8) Memberi kebebasan siswa untuk belajar sendiri.

9) Siswa dapat menghindari dari cara-cara belajar tradisional.

Dapat memberikan wakru pada siswa secukupnya sehinggan

mereka dapat mengsimilasi dan mengakomodasi informasi. Teori

belajar yang mendasari SPI adalah teori belajar konstruktivistik. Teori

belajar ini dikembangkan oleh Piaget. Menurut Piaget, pengetahuan itu

9 Roesiyah, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 76
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akan bermakna mana kala dicari dan di temukan sendiri oleh siswa.

Sejak kecil, menurut Piaget, setiap individu berusaha dan mampu

mengembangkan pengetahuannya sendiri melalui skema yang ada

dalam steuktur kognitfnya. Skema itu secara terus-menerus diperbarui

dan diubah melalui proses asimilasi dan akomodasi.10

b. Prinsip-prinsip Penggunaan SPI

SPI merupakan strategi yang menekankan kepada

pengembangan intelektual anak. Perkembangan mental (intelektual) itu

menurut Piaget dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu Maturatio, Physicial

experience, Social experience, dan Equilibration.

Maturation atau kematangan adalah proses perubahan fisiologis

dan anatomis, yaitu proses pertumbuhan fisik, yang meliputi

pertumbuhan tubuh, pertumbuhan otak, dan pertumbuhan sistem saraf.

Pertumbuhan otak merupakan salah satu aspek yang sangat

berpengaruh terhadap perkembangan berfikir (intelektual) anak.

Physical experience adalah tindakan-tindakan fisik yang

dilakukan individu terhadap benda-benda yang ada di lingkungan

sekitarnya. Aksi atau tindakan fisik yang dilakukan individu

memungkinkan dapat mengembangkan aktifitas/daya pikir. Gerakan-

gerakan fisik yang dilakukan pada akhirnya akan bisa ditransfer

menjadi gagasan-gasan atau ide-ide.

10 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan,
(Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 93.
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Socia experience adalah aktivitas dalam berhubungan dengan

orang lain. Melalui pengalaman sosial, anak bukan hanya dituntut untuk

mempertimbangkan atau mendengarkan pandangan orang lain, tetapi

juga menumbuhkan kesadaran bahwa ada aturan lain di samping aturan

sendiri.

Equilibration adalah proses penyesuaian antara pengetahuan

yang sudah ada dengan pengetahuan baru yang ditemukan. Adakalanya

anak dituntut untuk memperbarui pengetahuan yang sudah terbentuk

setelah ia menemukan informasi baru yang tidak sesuai.

Atas dasar penjelasan di atas, maka dalam penggunaan SPI terdapat

beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh setiap guru. Prinsip

tersebut adalah:

1) Prinsip Berorientasi pada Pengembangan Intelektual

Tujuan utama dari strategi inkuiri adalah pengembangan kemampuan

berpikir. Dengan demikian, strategi pembelajaran ini selain

berorientasi pada hasil belajar juga pada proses belajar.

2) Prinsip Intraksi

Proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses intraksi, baik

intraksi antara siswa maupun intraksi siswa dengan guru, bahkan

intraksi antara siswa dengan lingkungan.

3) Prinsip Bertanya

Peran guru yang harus dilakukan dalam menggunakan SPI adalah

guru sebagai penanya. Sebab, kemampuan siswa untuk menjawab



20

setiap pertanyaan pada dasarnya sudah merupakan sebagian dari

proses berpikir. Oleh karena itu, kemampuan guru unruk bertanya

dalam setiap langkah inkuiri sangat diperlukan.

4) Prinsip Belajar Untuk berpikir

Belajar bukan saja mengingat sejumlah fakta, akan tetapi belajar

adalah proses berpikir (learning how to think), yakni proses

mengembangkan potensi seluruh otak, baik otak kiri maupun otak

kanan.

5) Prinsip Keterbukaan

Belajar adalah suatu proses mencoba berbagai kemungkinan, segala

sesuatu mungkin saja terjadi. Oleh sebab itu, anak perlu diberikan

kebebasan untuk mencoba sesuai dengan perkembangan kemampuan

logika dan nalarnya. Pembelajaran yang bermakna adalah

pembelajaran yang menyediakan berbagai kemungkinan sebagai

hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya. Tugas guru adalah

menyediakan ruang untuk memberikan kesempatan kepada siswa

mengembangkan hipotesis dan secara terbuka membuktikan

kebenaran hipotesis yang diajukan.

c. Langkah pelaksanaan SPI

Secara umum proses pembelajaran dengan menggunakan SPI

terdapat langkah-langkah sebagai berikut:

1) Siswa dirangsang oleh guru dalam permasalahan, pertanyaan,

pernyataan, permainan, teka-teki, dan lain-lain;
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2) Atas rangsangan itu siswa menemukan prosedur mencari dan

mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk memecahkan

permasalahan. Siswa siswa bekerja secara individu maupun

kelompok;

3) Siswa menghayati tentang pengetahuan yang diperolehnya oleh

cara inkuiri yang baru saja dilakukan;

4) Mereka mengadakan penganalisaan mengenai metode inkuiri dan

prosedur yang ditrmukan untuk dijadikan metode umum yang

dapat diaplikasikan dalam suasana baru.

3. Pendekatan Ekspositori

Pembelajaran ekspositori adalah pembelajaran yang menekankan

kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada

sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat mengusai materi

pelajaran secara optimal. Ekspositori dikenalkan oleh Roy Killen yang

memberikan definisi bahwa ekspositori adalah pembelajaran lansung yang

disampaikan oleh guru dkepada sekelompok siswa.

a. Prinsip-Prinsip Ekspositori

1) Prinsip Berorientasi pada tujuan, kemampuan untuk menganalisi,

metintesis sesuatu, atau mungkin mengevaluasi sesuatu, namun

masih dalam taraf rendah.

2) Prinsip komunikasi, guru berungsi sebagai sumber pesan dan siswa

berfungsi sebagai penerima pesan.
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3) Prinsip kesiapan, siswa menerima informasi sebagai stimulus yang

diberikan guru.

4) Prinsip berkelanjutan, ekspositori harus mampu mendorong siswa

untuk mampu mempelajari materi pembelajaran lebih lanjut.

Pembelajaran bukan hanya berlangsung pada saat itu, akan tetapi

juga untuk waktu selanjutnya.

b. Langkah-Langkah Pelaksanaan Ekspositori

Langkah-langkah yang ditempuh guru dalam menerapkan

ekspositori menurut Wina sanjaya adalah sebagai berikut.11

Tahap persiapan berkaitan dengan mepersiapkan siswa untuk

menerima pelajaran. Tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan

persiapan adalah:

1) Guru mengajak siswa keluar dari kondisi mental yang pasif.

2) Guru memberikan motivasi dan minat siswa untuk belajar

3) Guru Merangsang dan menggugah rasa ingin tahu siswa.

4) Guru Menciptakan suasana dan iklim pembelajaran yang terbuka.

4. Hasil Belajar Matematika

Hasil belajar adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua kata yakni

hasil dan belajar. Menurut Nana Sujana hasil belajar adalah perubahan

tingkah laku yang diinginkan pada diri siswa.12 Menurut istiqomah hasil

belajar adalah perubahan kemampuan, keterampilan, dan tingkah laku

11 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan,
(Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 185

12 Nana Sujana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru
Algesindo, 2011), hlm. 28.
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tertentu yang diperoleh dari masalah kegiatan belajar.13 Menurut

Romiszowski yang dikutip oleh mulyono hasil belajar merupakan keluaran

dari suatu sistem pemrosesan masukan.14

Menurut Purwanto dalam bukunya Evaluasi Hasil Belajar

mengemukakan belajar adalah proses untuk membuat perubahan dalam

diri siswa dengan cara berintraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan

perubahan dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.15Menurut

Istiqomah dalam bukunya Sukses Uji Kompetensi Guru mengemukakan

bahwa hasil belajar merupakan pencapaian tujuan pendidikan pada siswa

yang mengikuti proses belajar mengajar. Hasil belajar atau perubahan

perilaku yang menimbulkan kemampuan dapat berupa hasil utama

pengajaran maupun hasil sampingan pengiring. Hasil utama pengajaran

adalah kemampuan hasil belajar yang memang direncanakan untuk

diwujudkan dalam kurikulum dan tujuan pembelajaran. Sedangkan hasil

pengiring adalah hasil belajar yang dicapai namun tidak direncanakan

untuk dicapai. Misalnya setelah mengikuti pelajaran siswa menyukai

pelajaran matematika yang semula tidak disukainya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar

adalah hasil yang dicapai siswa sesuai dengan tujuan yang telah

ditetapkan. Hasil belajar matematika dalam penelitian ini adalah skor yang

diperoleh siswa setelah mengikuti pembelajaran melalui metode inkuiri

dengan pendekatan ekspositori.

13 Istiqomah. Sukses Uji Kompetensi Guru. (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hlm. 64
14 Mulyono. Anak Berkesulitan Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012),  hlm. 26
15Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 43.
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Menurut johnson dan myklebus, matematika adalah bahasa

simbolis yang fungsi praktisnya untuk mengekpresikan hubungan-

hubungan kuantitatif dan ke ruangan fungsi teoritisnya adalah untuk

memudahkan berfikir.16

Hasil belajar matematika merupakan hasil kegiatan sebagai akibat

dari belajar matematika dalam bentuk pengetahuan sebagai akibat dari

perlakuan atau pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dari proses belajar

matematika.

Belajar yang merupakan proses kegiatan untuk mengubah tingkah

laku siswa belajar, ternyata banyak faktor yang mempengaruhi, secara

garis besar dibaggi dalam beberapa faktor, diantara sebagai berikut:

a. Factor internal

1) Factor biologis

Keadaan jasmani yang perlu diperhatikan, pertama, kondisi fisik

yang normal atau tidak memiliki cacat sejak dalam kandungan

sampai sudah lahir. Kedua, kondisi kesehatan fisik.

2) Factor psikologis

Factor psikologis yang mempengaruhi keberhasilan belajar meliputi

segala hal yang berkaitan dengan kondisi mental seseorang. Kondisi

mental yang dapat menujang keberhasilan belajar seseorang adalah

kondisi mental yang mantap dan stabil. Factor psikologis ini meliputi

hal-hal berikut. Pertama, intelegensi atau tingkat kecerdasan  dasar

16Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Beerkesulitan Belajar, (Rineka
Cipta, Jakarta, 2003), hlm. 252
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seseorang. Kedua, kemauan yang ada pada siswa sendiri. Ketiga,

bakat yang memang sudah ada pada diri siswa.

b. Factor  eksternal

1) Factor lingkungan keluarga

Factor lingkungan rumah atau keluarga merupakan lingkungan

pertama dan utama pula dalam menentukan keberhasilan siswa.

Suasana lingkungan rumah yang cukup tenang, adanya perhatian

orang tua terhadap perkembangan proses belajar dan pendidikan

anak-anaknya maka akan mempengaruhi keberhasilan belajarnya.

2) Factor lingkungan sekolah.

Lingkungan sekolah sangat diperlukan untuk menentukan

keberhasilan belajar siswa. Hal yang paling mmpengaruhi

keberhasilan belajar  siswa di sekolah mencakup metode mengajar,

kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa,

pelajaran, waktu sekolah, tata tertib atau disiplin yang ditegakkan

secara konsekuen dan konsisten.

3) Factor lingkungan masyarakat

Orang tua hendaknya dapat memilih lingkungan  masyarakat yang

dapat menunjang keberhasilan belajar anaknya. Lingkungan yang

dapat menunjang keberhasilan belajar diantaranya adalah, lembaga-

lembaga pendidikan norformal, seperti kursus bahasa asing,

bimbingan tes, pengajian remaja, dan lainnya yang dapat menunjang

keberhasilan belajar.
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Dengan meperhatikan faktor-faktor tersebut diharapkan dapat

meningkatkan hasil belajar seseorang dan dapat mencegah siswa dari

penyebab-penyebab terhambatnya pembelajaran.

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian dengan menggunakan strategi pembelajaran inkuiri telah

menunjukkan bahwa strategi pembelajaran inkuiri dapat meningkatkan hasil

belajar siswa. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Sri Widayati

dengan judul Penerapan Strategi Pembelajaran Inkuiri dalam Meningkatkan

Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas II MTS Hidayatul Mubtadi’ah

menunjukkan bahwa strategi pembelajaran inkuiri dapat meningkatkan hasil

belajar matematika siswa.17

Penelitian lain menunjukkan bahwa Strategi Pembelajaran inkuiri

pada mata pelajaran biologi dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan dapat

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Menurut Joice dan

Well, penerapan model inkuiri Biologi pada sekolah menengah, khususnya

kelas 8 dan kelas 11 di Amerika Serikat telah berhasil dalam meningkatkan

hasil belajar siswa secara signifikan dan meningkatkan kemampuan

pemecahan masalah siswa.18

17 Sri Widayati, Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas II MTS
Hidayatul Mubtadi’ah, Skripsi, (Pekanbaru, UIN SUSKA RIAU, 2007).

18 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2009, hlm. 71).
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C. Konsep Operasional

Penelitian ini terdiri atas dua variabel yaitu:

1. Penerapan Metode Inkuiri Dengan Pendekatan Ekspositori

Adapun langkah-langkah dari metode inkuiri dengan pendekatan

ekspositori adalah:

a. Pendahuluan

a) Guru menyiapkan segala perlengkapan segala yang diperlukan dalam

proses pembelajara.

b) Guru menyampaikan materi pokok bahasan yang akan dipelajari.

c) Guru memotivasi siswa sehingga siswa senang dan lebih giat dalam

mengikuti pembelajaran

d) Guru memberikan permasalahan yang akan diselesaikan oleh siswa.

b. Kegiatan inti

a) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan masing-masing

kelompok mendalpat tugas yang harus dikerjakan.

b) Guru memberikan waktu kapada siswa supaya dapat menemukan

apa yang diinginkan dan mereka mempelajari, meneliti atau

membahas tugasnya di dalam kelompok.

c) Setelah hasil kerja mereka selesai kemudian siswa membuat laporan

yang tersusun dengan baik.

d) Hasil diskusi kelompok siswa dipresentasikan dan didiskusikan

secara luas.
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e) Kemudian kesimpulan derumuskan sebagai kelajutan hasil kerja

kelompok.

c. Penutup

a) Guru dan siswa sama-sama menyimpulkan materi dan kegiatan yang

telah dilaksanakan.

b) Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang hasil kerjanya

paling baik dan memotivasi siswa-siswa yang masih kurang.

c) Guru menunjukkan data yang relevan.

d) Salam penutup.

2. Hasil Belajar Siswa Matematika

Untuk mengetahui hasi belajar siswa akan dilihat dari hasil free test

dengan hasil post test. Adapun tes yang digunakan adalah test objektif dan

essay yang telah di tentukan skornya untuk masing-masing soal. Setiap

soal dalam tes hasil belajar memuat masing-masing indikator dan materi

yang diajarkan dengan skor maksimal 100 dan keberhasilan penelitian ini

sesuai dengan KKM yang berlaku.

Setiap proses pembelajaran selalu menghasilkan hasil belajar,

permasalahannya sampai di tingkat manakah hasil belajar yang telah

dicapai. Untuk menjawab itu semua, Djamara memberikan tolak ukur

dalam penelitian tingkat keberhasilan pembelajaran. Adapun tingkat

keberhasilan tersebut adalah:
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a. Maksimal : Apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan itu dapat

dikuasai oleh siswa.

b. Baik sekali: Apabila sebagian besar (76% sampai dengan 99%) bahan

pelajaran yang diajarkan dapat dikuasai oleh siswa.

c. Baik : Apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya 60%

sampai dengan 76% dikuasai oleh siswa.

d. Kurang : Apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 60%

dikuasai oleh siswa.

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang

sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji

kebenarannya. Kemampuan atau potensi untuk berpikir pada dasarnya sudah

dimilikanya sejak lahir. Potensi berpikir itu dimulai dari kemampuan setiap

individu untuk menebak atau mengira (hiotesis) dari suatu permasalahan.

Oleh sebab itu, potensi untuk mengembangkan kemampuan menebak pada

setiap individu harus dibina. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk

mengembangkan kemampuan menebak pada setiap anak adalah dengan

mengajukan berbagai pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk dapat

merumuskan jawaban sementara atau dapat merumuskan berbagai pikiran

kemungkinan jawaban dari suatu permasalahan yang dikaji.
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Hipotesis adalah dugaan sementara yang perlu diuji lebih dulu

kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara metode inkuiri dengan

pendekatan ekspositori terhadap hasil belajar siswa kelas XI MAN 039

Tembilahan

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara metode inkuiri dengan

pendekatan ekspositori terhadap hasil belajar siswa kelas XI MAN 039

Tembilahan


