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KATA PENGANTAR 

 
 

Bismillahirohmanirokhim 
 
Assalamu’alaikum Wr.Wb. 
 

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah s.w.t. yang telah 
melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayahNya kepada kita semua sehingga Seminar 
Nasional Sains dan Pendidikan Sains 2010 dalam rangka Milad ke 46 Universitas 
Muhammadiyah Purworejo dapat terselenggara. Seminar dengan tema “Cerdas, Kompetitif, 
dan Berakhlaqul Karimah Melalui Pembelajaran Sains” ini dapat terselenggara sebagaimana 
mestinya dari awal hingga akhir nanti dan semoga dapat memberikan manfaat bagi kita 
semua. 

Kami haturkan terima kasih kepada seluruh peserta Seminar yang telah berkenan 
hadir dan berperan secara aktif dalam acara tersebut. Sungguh suatu kebahagiaan bagi kami 
selaku panitia dapat menyelenggarakan acara ini, sebab seminar ini merupakan salah satu 
upaya kami untuk memperkenalkan diri kepada komunitas fisika dan pendidikan fisika, 
juga sebagai wujud dedikasi Program Studi Pendidikan Fisika di Universitas 
Muhammadiyah Purworejo kepada dunia pendidikan pada umumnya, dan pendidikan 
fisika pada khususnya. Presentasi oleh dosen, guru, praktisi dan mahasiswa disajikan dalam 
bentuk seminar. Pada seminar kali ini diikuti sekitar 350 peserta dengan 2 makalah utama 
dan 50 judul makalah yang dipresentasikan dalam sidang paralel, dengan 30 diantaranya 
panitia. Sebagian makalah yang telah dipresentasikan dalam Seminar Nasional Sains dan 
Pendidikan Sains diterbitkan dalam Prosiding ini. 

Tak lupa kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dalam 
penyelenggaraan seminar ini, dan terima kasih kepada semua pihak atas segala bentuk 
bantuan sehingga terselenggaranya seminar ini. 
 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
 

Purworejo, November 2010 
Ketua Panitia 
 
 
 
Siska Desy Fatmaryanti, M.Si. 
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UPAYA MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA PADA SISWA 
KELAS V SD NEGERI KETOSARI MELALUI  METODE INKUIRI  

 
Kurniyanto, Mujiyem Sapti, Nila Kurniasih 

 

Program Studi Pendidikan Matematika FKIP UM Purworejo 
Jalan K.H.A. Dahlan 3 Purworejo,  

e-mail: saptimoedji@yahoo.com 
 

ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan: (1) meningkatkan aktivitas siswa pada pembelajaran matematika; dan (2)  
meningkatkan pemahaman konsep matematika.Penelitian dilakukan selama 5 bulan yaitu bulan 
Maret sampai dengan bulan Juli 2010 di SD Negeri Ketosari. Penelitian ini adalah penelitian 
tindakan. Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V sejumlah 20 siswa. Faktor yang 
diteliti berupa peningkatan aktifitas belajar siswa, pemahaman konsep, aktivitas, psikomotor, 
afektif siswa dan hasil belajar matematika. Data diperoleh dengan metode observasi dan tes. 
Analisis data menggunakan analisis kuantitatif deskriptif persentase. Data hasil observasi 
aktivitas siswa berupa skor hasil penelitian dan data hasil tes tiap siklus berupa nilai persentase 
siswa. Indikator keberhasilan yang ditetapkan yakni ketuntasan belajar siswa secara klasikal 
minimal 85% dari jumlah siswa yang memperoleh nilai matematika ≥  60, dengan rata-rata 
persentase aktivitas, psikomotor, dan afektif siswa ≥ 75%. Tindakan dilakukan dalam 2 siklus. 
Hasil penelitian diperoleh bahwa hasil belajar siswa pada siklus I diperoleh ketuntasan belajar 
klasikal siswa mencapai 75%. Sedangkan pada siklus II ketuntasan belajar klasikal siswa menjadi 
90%. Selain itu diketahui ada peningkatan aktivitas, psikomotor, dan afektif siswa dari siklus I ke 
siklus II. Hal ini ditunjukkan dengan data bahwa aktivitas siswa pada siklus I sebesar 73,75% 
menjadi 80% pada siklus II, data nilai rata-rata psikomotor siswa pada siklus I sebesar 52,29 pada 
siklus II menjadi 81,94, dan data nilai rata-rata afektif siswa siklus I sebesar 63,6 meningkat 
menjadi 79,69 pada siklus II. Dari hasil tersebut, model pembelajaran inkuiri dapat meningkatkan 
hasil belajar dan keaktifan siswa kelas V SD Negeri Ketosari. 

 
KataKunci: metode inkuiri, aktifitas 

 
 

PENDAHULUAN 
Dewasa ini kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) begitu pesat dan cepat. 

Dalam mengikuti kemajuan IPTEK diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. 
Untuk meningkatkan kualitas SDM tersebut dapat ditempuh melalui pendidikan, baik pendidikan 
formal maupun pendidikan non formal. Pada dasarnya pendidikan merupakan wahana pokok 
bagi pengembangan kualitas SDM, sehingga diperlukan perhatian dan pelatihan secara sungguh-
sungguh. Oleh karena itu perlu dicari solusi yang tepat untuk mencapai hasil yang memuaskan 
dan mengena kepada sasaran yang diinginkan. 

Matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang berguna untuk menumbuhkan banyak 
kemampuan yang sistematis, logis, kritis dan membentuk pribadi siswa serta terpadu pada 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu dengan belajar matematika dapat 
memberikan keterampilan-keterampilan, sehingga akan tercipta SDM yang berkualitas. Hasil 
observasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bener menunjukkan nilai rata-rata 
matematika untuk Sekolah Dasar (SD) masih rendah rendah yaitu 5,76. Salah satu SD yang nilai 
matematikanya rendah adalah SD Negeri Ketosari. Dari hasil wawancara dengan guru kelas 5 SD 
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Negeri Ketosari, nilai matematika rendah dikarenakan siswa kurang memahami konsep-konsep 
yang diajarkan. 

Salah satu metode yang dapat diterapkan dalam matematika adalah metode penemuan 
(inkuiri). Pada pembelajaran dengan metode inkuiri seorang siswa didorong untuk memahami 
sesuatu. Sesuatu itu dapat berupa fakta/relasi matematika yang masih baru bagi siswa misalnya 
pola, sifat-sifat, maupun rumus tertentu. Pemahaman yang baik akan mendapatkan hasil belajar 
menjadi tinggi serta dapat mengembangkan sikap dan aktivitas yang positif terhadap matematika. 
Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang penggunaan metode inkuiri dalam 
peningkatan pemahaman konsep matematika pada siswa kelas V SD Negeri Ketosari Kecamatan 
Bener Kabupaten Purworejo Tahun Pelajaran 2009/2010. 
 
 
KAJIAN TEORI  
 

Pemahaman atau komprehensi adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan testee 
mampu memahami arti atau konsep, situasi, serta fakta yang diketahuinya. Dengan pemahaman, 
siswa diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana diantara fakta-
fakta atau konsep (Ngalim Purwanto 2009: 44). Pemahaman sebagai salah satu aspek dalam ranah 
kognitif dapat didefinisikan sebagai kemampuan menyerap arti dari materi suatu bahan yang 
dipelajari (Suharsimi Arikunto, 2006: 118). Menurut Anton M. Moeliono (1993: 456), paham adalah 
pandai dan mengerti benar, sedangkan pemahaman adalah proses, perbuatan, cara memahami, 
dan memahamkan. 

Oemar Hamalik (2005: 161) mengatakan konsep adalah suatu kelas atau kategori stimuli 
yang memiliki ciri-ciri umum. Stimuli adalah objek-objek atau orang (person). Konsep adalah 
rancangan, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa kongkret (Anton M. Moeliono, 
1993: 456). Sedangkan Anton M. Moeliono (1993: 566) menyatakan bahwa matematika adalah ilmu 
tentang bilangan-bilangan, hubungan antara bilangan, dan prosedur operasional yang digunakan 
dalam penyelesaian masalah mengenai bilangan. Dari uraian tersebut, pemahaman konsep 
matematika merupakan perkembangan dari mengerti dengan dibutuhkan proses pendalaman 
pada suatu ilmu tentang bilangan-bilangan, hubungan antara bilangan, dan prosedur operasional 
yang digunakan dalam penyelesaian masalah mengenai bilangan yang disebut matematika. 
Matematika sendiri merupakan ilmu yang bersifat abstrak dan harus dibangun melalui penalaran 
induktif sehingga diperoleh pemahaman. 

Metode merupakan cara-cara yang ditempuh guru untuk menciptakan situasi pengajaran 
yang benar-benar menyenangkan dan mendukung bagi kelancaran proses belajar dan tercapainya 
prestasi belajar anak yang memuaskan (Mulyani Sumantri dan Johar Permana, 2001: 114). . 
Pengertian lain tentang metode adalah cara-cara yang tepat dan serasi yang digunakan oleh guru 
dalam pembelajaran dengan sebaik-baiknya (Winarno Surachmad & Ellyas Rossa, 1977: 40). 
Mulyani Sumantri & Johar Permana (2001: 142) mengatakan bahwa metode inkuiri (penemuan) 
adalah cara penyajian pelajaran yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 
menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan guru. Jadi metode inkuiri adalah suatu metode 
pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan informasi 
dan menghadapi masalah yang kemudian dicari jawaban dan kesimpulannya sehingga 
mengembangkan kreatifitas dalam memecahkan masalah dan dapat tertanam dasar-dasar berpikir 
ilmiah pada diri siswa. 
Berikut ini akan dijelaskan beberapa langkah dalam penggunaan metode inkuiri, yaitu: 
1) mengidentifikasi dan merumuskan situasi yang menjadi fokus inkuiri secara jelas; 
2) mengajukan suatu pertanyaan tentang fakta; 
3) memformulasikan hipotesis untuk menjawab pertanyaan; 
4) mengumpulkan informasi yang relevan dengan hipotesis dan menguji hipotesis dengan data 

yang terkumpul; 



Prosiding Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains-UMP | 2010 
 

| 266 

5) merumuskan jawaban atas pertanyaan sesungguhnya dan menyatakan jawaban sebagai 
proposisi tentang fakta; dan 

6) menarik kesimpulan. 
 

Mulyani Sumantri & Johar Permana (2001: 143) mengatakan metode pembelajaran inkuiri memiliki 
beberapa kelebihan dan kelemahan.  
1) Kelebihan metode inkuiri. 

a) Menekankan proses pengolahan informasi oleh peserta didik sendiri. 
b) Membuat konsep diri peserta didik bertambah dengan penemuan-penemuan yang 

diperolehnya. 
c) Memiliki kemungkinan besar untuk memperbaiki dan memperluas persediaan dan 

penguasaan keterampilan dalam proses kognitif para peserta didik. 
d) Penemuan-penemuan yang diperoleh peserta didik dapat menjadi kepemilikannya dan 

sangat sulit melupakannya. 
e) Tidak menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber belajar, karena peserta didik 

belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar. 
2) Kelemahan metode inkuiri. 

a) Tidak sesuai untuk kelas yang besar jumlah peserta didiknya. 
b) Memerlukan fasilitas yang memadai. 
c) Menuntut guru mengubah cara mengajarkannya yang selama ini bersifat tradisional 

sedangkan metode baru ini dirasakan guru belum melaksanakan tugasnya mengajar 
karena guru hanya sebagai fasilitator, motivator dan pembimbing. 

d) Sangat sulit mengubah cara belajar peserta didik dari kebiasaan pasif menerima 
informasi menjadi aktif mencari dan menemukan sendiri. 

e) Kebebasan yang diberikan kepada peserta didik tidak selamanya dapat dimanfaatkan 
secara optimal, kadang peserta didik malah kebingungan memanfaatkannya.  

 
Sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini maka perlu dikemukakan hasil penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan peningkatan prestasi belajar matematika dengan penggunaan 
metode inkuiri sebagai berikut. Idah Zunaini (2009) meneliti tentang penggunaan metode inkuiri 
dalam peningkatan hasil belajar materi menghitung keliling bangun datar pada siswa kelas III 
semester II SD Negeri 5 Panjer. Dengan penggunaan metode inkuiri, efektifitas pembelajaran 
materi menghitung keliling bangun persegi dan persegi panjang mengalami peningkatan, yaitu 
sebelum diadakan tindakan siswa yang tuntas sebanyak 21,1%, pada siklus I meningkat menjadi 
65,8% dan pada siklus yang ke-II menjadi 91,9%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Fitri Rahayu (2009) menunjukkan bahwa 
penggunaan VCD media pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa pada mata 
pelajaran IPA. Hal ini ditandai dengan meningkatnya  pemahaman konsep siswa sebelum 
penelitian tingkat pemahaman konsep siswa adalah 56%, pada siklus I meningkat menjadi71,25%, 
dan pada siklus II meningkat menjadi77,75%. 

Hasil dari penelitian tersebut digunakan sebagai acuan dalam penelitian yang penulis 
lakukan dengan judul “Upaya Meningkatkan Pemahaman Konsep Matematika pada Siswa Kelas 
V SD Negeri Ketosari dengan Menggunakan Metode Inkuiri Tahun Pelajaran 2009/2010”. 

 
METODOLOGI PENELITIAN 
 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK). Penelitian Tindakan Kelas adalah penelitian tindakan yang dilakukan di kelas dengan 
tujuan memperbaiki mutu praktik pembelajar-an di kelasnya (Tim Pudi Dikdasmen Lemlit UNY, 
2007: 1).  
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Penelitian tindakan kelas dalam penelitian ini adalah  penelitian tindakan kelas yang 
dilakukan secara kolaboratif. Artinya peneliti melakukan pene-litian secara bersama dengan 
dewan guru kelas V SD Negeri Ketosari Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo. 

Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di SD Negeri Ketosari Kecamatan 
Bener Kabupaten Purworejo. Sekolah Dasar yang terletak di jalan Sukowuwuh Km. 0,8 ini masih 
tergolong Sekolah Dasar yang masih kecil dengan jumlah siswa 156 anak dan 9 dewan guru yang 
sudah termasuk kepala sekolah.  

 
a. Objek Tindakan 

Objek tindakan dalam penelitian ini adalah  pemahaman konsep dalam pembelajaran 
matematika. Sedangkan peningkatan prestasi, aktifitas, psikomotor dan afektif siswa adalah efek 
dari meningkatnya pemahaman konsep. 

 
b. Setting dan Subjek Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SD Negeri Ketosari Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo. 
Sekolah Dasar yang terletak di jalan Sukowuwuh Km. 0,8 ini masih tergolong Sekolah Dasar yang 
masih kecil dengan jumlah siswa 156 anak dan 9 dewan guru yang sudah termasuk kepala 
sekolah.  

Subjek penelitian ini siswa kelas V yang berjumlah 20 dengan komposisi 8 putri dan 12 
putra pada materi memahami sifat-sifat bangun dan hubung an antar bangun. Waktu penelitian 
ini dilaksanakan selama 5 bulan, terhitung dari mulai membuat proposal yaitu bulan Maret 
sampai bulan Juli tahun 2010 dan melakukan penelitian di lokasi penelitian selama 3 minggu. 

 
c. Teknik Pengumpulan Data 

Data diperoleh dengan dua metode pengumpulan data yaitu observasi dan tes. Observasi 
dilakukan untuk mengeyahui aktifitas siswa selama proses pembelajaran. Observasi difokuskan 
untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan metode pembelajaran yang dilakukan guru. 
Metode tes dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang pemahaman konsep siswa dan hasil 
belajar siswa pada setiap akhir siklus. 

 
d. Analisis Data 

Penelitian dilakukan untuk mengembangkan model pembelajaran, maka teknik analisis 
data yang dilakukan adalah analisis deskriptif dengan teknik persentase dianalisis secara 
kuantitatif dalam bentuk persentase. Kejadian-kejadian yang terekam dan data-data yang didapat 
akan dimunculkan dalam bentuk table secara nominal atau prosentasenya. Efektifitas model 
pembelajaran, pemahaman konsep, aktifitas siswa dianalisis dengan membandingkan antara data 
awal dan data setiap akhir siklus. 

 
e. Prosedur Penelitian 

Tahapan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah menggunakan model Kemmis dan MC 
Taggart (Tim Pudi Dikdasmen Lemlit UNY, 2007: 1) yang meliputi 4 tahap yaitu (a) perencanaan, 
(b) tindak-an, (c) pengamatan, dan (d) refleksi. Tahapan tersebut menggunakan sistem spiral yang 
dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga ditemukan hasil yang optimal. 

 
f. Perencanaan  

Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi dan merumuskan masalah berdasarkan hasil 
wawancara. Peneliti menetapkan metode pembelajaran yaitu metode inkuiri/penemuan serta 
menetapkan peserta didik sesuai de-nah yang disusun guru. Selain itu peneliti juga membuat 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan materi mengidentifikasi bangun ruang,  
menyusun dan mempersiapkan lembar observasi tentang aktifitas siswa selama berkelompok, 
mempersiapkan sarana dan media pembelajaran setiap pembelajaran yaitu Lembar Kerja Siswa 
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(LKS), alat peraga yang terbuat dari karton dan membuat soal tes yang dilakukan pada akhir 
siklus dengan pertimbangan guru yang bersangkutan. 

 
g. Tindakan 

Dalam pelaksanaan tindakan pada siklus ini, peneliti melaksanakan kegiatan pembelajaran 
matematika sesuai panduan perencanaan. Untuk lebih memahami konsep, guru menyuruh siswa 
untuk menemukan sendiri konsep-konsep tersebut. Sebelum menemukan konsep-konsep guru 
menyuruh siswa menyelesaikan LKS yang telah dibuat dengan pendekatan inkuiri dan diberikan 
oleh guru. Setelah siswa menemukan konsep-konsep tersebut, siswa bersama guru membahas 
bersama-sama hasil evaluasi setelah penyimpulan pelajaran. Sedangkan guru dibantu oleh 
observer yang dalam hal ini observer adalah guru kelas V, mengamati aktivitas siswa pada saat 
proses pembelajaran dikelas. Adapun langkah-langkah proses pembelajaran secara umum adalah 
sebagai berikut. 
• Menyampaikan materi yang harus dikuasai. 
• Membagi kelas ke dalam beberapa kelompok. 
• Membagikan LKS dengan pendekatan Inkuiri. 
• Melakukan diskusi kelompok untuk mengerjakan LKS. 

 
h. Pengamatan 

Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, observer yang dalam hal ini guru kelas V ikut 
mengamati proses pembelajaran dengan mengisi lembar observasi yang telah disediakan 
pelaksana tindakan (guru) seperti lembar observasi aktivitas, penilaian psikomotor siswa, dan 
penilaian afektif siswa, tentunya pelaksana tindakan juga ikut mengamati proses pembelajaran 
selama mengajar. 

 
i. Refleksi 

Pada tahap ini peneliti melaksanakan analisis nilai evaluasi serta menelaah hasil observasi 
yang mencakup konteks pembelajaran bersama observer. Peneliti juga melakukan diskusi dengan 
guru yang bersangkutan untuk mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan yaitu dengan cara 
melakukan penilaian terhadap proses yang terjadi, masalah yang muncul, dan segala hal yang 
berkaitan dengan tindakan yang dilakukan. Setelah itu mencari jalan keluar terhadap masalah-
masalah yang mungkin timbul agar dibuat rencana perbaikan pada siklus II. Sedangkan hal-hal 
yang menunjukkan hasil positif akan dipertahankan dan ditingkatkan intensitasnya. Berikut 
gambar pelaksanaan tindakan kelas model Kemmis dan MC Taggart yang digunakan oleh peneliti. 

 
Tolok Ukur Keberhasilan 

Penelitian ini dikatakan berhasil jika ketuntasan belajar siswa secara klasikal minimal 85% 
dari jumlah siswa yang memperoleh nilai matematika ≥  60, dengan rata-rata persentase aktivitas, 
psikomotor, dan afektif siswa ≥ 75%. 

 
 

HASIL PENELITIAN  
 

Pada penelitian ini dilakukan dengan 2 siklus karena sudah bisa dikatakan berhasil atau 
indikator keberhasilan telah dapat tercapai, dengan penjelasan tiap-tiap siklus sebagai berikut. 

 
a. Siklus I 

Rencana tindakan yang dilakukan pada siklus 1 adalah menyiapkan perangkat 
pembelajaran seperti rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang akan diterapkan dalam 
proses belajar dan mengajar, menentukan pokok bahasan, menyusun LKS dan kunci jawaban, 
mengembangkan skenario pembelajaran dan instrumen penelitian seperti lembar penilaian 
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psikomotor siswa, lembar penilaian afektif siswa, dan lembar observasi aktivitas siswa dalam 
pembelajaran dengan metode diskusi melalui pendekatan Inkuiri. Menyiapkan peralatan yang 
diperlukan dalam kegiatan pembel-ajaran seperti alat tulis, alat menggambar dan alat peraga 
yang terbuat dari karton.   

Pelaksanaan tindakan pada siklus I terbagi menjadi 2 kali pertemuan. Pertemuan 
pertama berlangsung selama 2 X 35 menit dan pertemuan kedua dilakukan selama 3 x 35 
menit. Pada kegiatan ini guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok belajar kemudian 
membagikan LKS pada masing-masing kelompok dan meminta siswa mengerjakan LKS dengan 
cara diskusi kelompok. Guru membimbing masing-masing kelompok dalam menyelesaikan 
kegiatan dalam LKS. Guru meminta beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja 
kelompok dan meminta kelompok lain menanggapinya. Selama proses belajar mengajar 
berlangsung dilakukan pengamatan (observing) terhadap aktivitas, penilaian psikomotor siswa, 
dan afektif siswa. 

Data yang diperoleh, selanjutnya diolah dan berikut adalah rekapitulasi tentang hasil 
observasi aktivitas, hasil tes, rarata nilai psikomotor, dan afektif siswa siklus I. 

Ketuntasan 
klasikal (%) 

Aktivitas 
(%) 

Psikomotor 
(Rerata) 

Afektif 
(Rerata) 

75,00 73,75 52,29 63,59 
 

b. Siklus II 
Rencana tindakan yang dilakukan pada siklus II masih sama seperti pada siklus I dan 

berpedoman pada siklus I yaitu menyiapkan perangkat pembelajaran seperti rencana 
pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang akan diterapkan dalam proses belajar dan mengajar, 
menentukan pokok bahasan, menyusun LKS dan kunci jawaban, mengembangkan skenario 
pembelajaran dan instrumen penelitian seperti lembar penilaian psikomotor siswa, lembar 
penilaian afektif siswa, dan lembar observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan 
metode diskusi melalui pendekatan Inkuiri. Menyiapkan peralatan yang diperlukan dalam 
kegiatan pembel-ajaran seperti alat tulis, alat menggambar dan alat peraga yang terbuat dari 
karton. 

Pelaksanaan tindakan pada siklus I terbagi menjadi 3 kali pertemuan. Pertemuan 
pertama berlangsung selama 2 X 35 menit, pertemuan kedua dilakukan selama 3 x 35 menit, 
dan pertemuan ketiga 2 x 35 menit. Pada kegiatan ini masih seperti pada kagiatan siklus I, 
hanya saja lebih santai yaitu guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok belajar 
kemudian membagikan LKS pada masing-masing kelompok dan meminta siswa mengerjakan 
LKS dengan cara diskusi kelompok. Guru membimbing masing-masing kelompok dalam 
menyelesaikan kegiatan dalam LKS. Guru meminta beberapa kelompok untuk mem-
presentasikan hasil kerja kelompok dan meminta kelompok lain menanggapinya. Selama 
proses belajar mengajar berlangsung dilakukan pengamatan (observing) terhadap aktivitas, 
penilaian psikomotor siswa, dan afektif siswa. 

Data yang diperoleh, selanjutnya diolah dan berikut adalah rekapitulasi tentang hasil 
observasi aktivitas, hasil tes, rarata nilai psikomotor, dan afektif siswa siklus II. 

Ketuntasan 
klasikal (%) 

Aktivitas 
(%) 

Psikomotor 
(Rerata) 

Afektif 
(Rerata) 

75,00 80,83 81,94 79,69 
 
 

PEMBAHASAN 
 

Pembelajaran dengan metode diskusi dan pendekatan inkuiri pada siklus I belum 
sepenuhnya berjalan dengan baik. Terlihat siswa belum memahami tugas mereka dalam 
pembelajaran ini. Hal ini disebabkan kurangnya masih belum terbiasa menggunakan 
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pembelajaran dengan diskusi melalui pendekatan inkuiri dan bimbingan guru sehingga 
sebagian besar siswa bersifat pasif. Hanya sebagian kecil saja siswa pada tiap kelompok 
yang aktif dalam kegiatan pembelajaran, baik pada saat kerja kelompok maupun pada saat 
diskusi kelas atau berinteraksi dengan guru. Bisa juga waktu tatap muka pada siklus I yang 
terlalu singkat yakni 2 kali pertemuan. Hal ini dapat terlihat dari persentase hasil 
pengamatan aktivitas siswa pada siklus I sebesar 73,75%, nilai rata-rata psikomotor siswa 
52,29, dan nilai rata-rata afektif siswa 63,6. Ketuntasan klasikal pada siklus I yaitu sebesar 75%, 
ini masih belum seperti yang diharapkan yaitu 85%.  

Pada siklus II peneliti menambah tatap muka dengan siswa menjadi 3 kali pertemuan 
sehingga persentase hasil pengamatan aktivitas siswa sedikit meningkat menjadi 80%, nilai 
rata-rata psikomotor siswa 81,94,  nilai rata-rata afektif siswa menjadi 79,69 dan ketuntasan 
klasikal meningkat menjadi 90%. Tampak bahwa siswa sudah bisa beradaptasi dengan 
pembelajaran tersebut. Guru telah mampu mengenalkan pembelajaran dengan metode 
diskusi melalui pendekatan inkuiri dan bimbingan guru merata pada semua siswa. Hanya 
sebagian kecil saja siswa yang terlihat pasif dalam kegiatan pembelajaran baik pada saat 
kerja kelompok maupun pada saat diskusi kelas. Siswa mendapatkan waktu yang sedikit 
leluasa untuk mendiskusikan/mengerjakan LKS. Sikap siswa juga menjadi lebih pandai 
terhadap anggota tim yang lain pada umumnya terlihat mau memberikan bimbingan kepada 
anggota timnya yang kurang pandai. Pada siklus II ini guru telah mampu mengatasi segala 
hal yang menghambat kegiatan belajar mengajar  dengan mengadakan perbaikan-perbaikan 
pada beberapa aspek yang dirasa masih kurang. Secara keseluruhan kegiatan pembelajaran 
dengan metode diskusi dan pendekatan inkuiri berlangsung secara efektif. 

Pada data hasil kuis siswa meningkat dari siklus I ke siklus II, meskipun belum 
maksimal tetapi sudah seperti yang peneliti harapkan atau sudah diatas batas ketuntasan 
klasikal yakni 85%. Peneliti juga memberikan hadiah bagi siswa yang mendapat nilai 
terbaik, yang hal ini ternyata merubah siswa menjadi lebih giat belajar. 

Selain itu anggapan siswa tentang matematika merupakan pelajaran yang sulit sudah 
mulai berkurang. Hal ini dapat disebabkan adanya penggunaan metode pembelajaran 
dengan menggunakan metode dan pendekatan tersebut. Pembelajaran tersebut lebih 
menekankan pada belajar dalam kelompok-kelompok kecil dan menemukan sendiri 
informasi yang kemudian dicari jawaban serta kesimpulan. Siswa marasa lebih bisa menye-
lesaikan soal matematika dan mempunyai kebebasan untuk melakukan kreativitasnya dalam 
mencari jawaban tersebut. 

Dari penjelasan pada siklus II tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 
metode diskusi dan menggunakan pendekatan inkuiri ini mampu mengubah pembelajaran 
konvensional yang kegiatan pembelajarannya berpusat pada guru (teacher center) menjadi 
pembelajaran yang berpusat pada siswa (student center). Dengan belajar kelompok siswa 
merasa lebih bisa menyelesaikan soal-soal matematika dan juga pembelajaran ini dapat 
meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa, sehingga pembelajaran dapat sesuai 
dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Berikut ini adalah diagram 
perbandingan antara hasil tes, observasi aktivitas, penilaian psikomotor siswa, serta penilaian 
afektif siswa pada siklus I dan siklus II. 
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Gambar 2.  Hasil tes siklus I dan siklus II 
 

KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil beberapa kesimpulan yang yang diperoleh 
dari penelitian tindakan kelas ini antara lain, bahwa pemahaman konsep matematika siswa 
mengalami peningkatan menggunakan metode diskusi dengan pendekatan inkuiri yaitu hasil 
ketuntasan klasikal dari 30% pada pra tindakan menjadi 75% pada siklus I dan 90% pada siklus II; 
sementara itu siswa terlihat lebih aktif dalam pelaksanaan pembelajaran. Pada siklus I persentase 
pengamatan aktivitas siswa 73,75% menjadi 80% pada siklus II; sehingga terjadi peningkatan nilai 
rerata psikomotor siswa yaitu pada siklus I sebesar 52,29 meningkat menjadi 81,94 pada siklus II; 
dan nilai rerata afektif siswa mengalami peningkatan yaitu pada siklus I sebesar 63,6 kemudian 
meningkat pada siklus II menjadi 79,69. 
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