
iii 

 

PENERAPAN METODE INKUIRI UNTUK MENINGKATKAN HASIL 

BELAJAR SISWA PADA MATERI BENTUK ALJABAR  

DI KELAS VII SMP SWASTA NUR ADIA  

TANJUNG SELAMAT 

T.A 2012/2013 

 

SRI SYAHFITRI HANDAYANI (NIM 071744127068) 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa 

dan kesulitan – kesulitan yang dialami oleh siswa dengan menerapkan metode 

inkuri pada materi bentuk aljabar di kelas VII SMP Swasta Nur Adia Tanjung 

Selamat Tahun Ajaran 2012/2013. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan 

kelas (classroom action research). Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

VII SMP Swasta Nur Adia Tanjung Selamat yang berjumlah 35 orang. Objek 

penelitian ini adalah penerapan metode inkuiri untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa pada materi bentuk aljabar. 

Instrumen Penelitian terdiri dari tes, lembar observasi dan lembar 

wawancara. Tes berbentuk uraian yang terdiri dari tes awal sebanyak 5 soal, tes 

hasil belajar I pada siklus I sebanyak 5 soal dan tes hasil belajar II pada siklus II 

sebanyak 5 soal. Lembar observasi bertujuan untuk mengetahui aktivitas peneliti 

dan aktivitas belajar siswa. 

Hasil analisis tes awal yang diperoleh sebelum pelaksanaan tindakan I 

dengan menggunakan metode inkuiri yaitu terdapat 3 orang (8,57%) yang telah 

tuntas secara klasikal namun masih terdapat 32 orang (91,42%) yang belum tuntas 

secara klasikal dengan nilai rata – rata 39,68.  Berdasarkan hasil tes awal maka 

diberikan tindakan pada siklus I dengan tes hasil belajar I terdapat 15 orang (42,85 

%) telah mencapai ketuntasan belajar dengan skor rata-rata 67,08 tetapi belum 

mencukupi syarat ketuntasan klasikal.(85%), maka dilanjutkan pada siklus II dan 

hasil analisis tes hasil belajar setelah diberikan tindakan pada siklus II yaitu 

terdapat 31 orang (88,57 %)  telah mencapai ketuntasan belajar dengan skor rata-

rata 78,37  dan telah tuntas secara klasikal.(85%) maka pembelajaran telah tuntas 

dan penelitian di berhentikan. Dari tindakan yang diberikan diperoleh peningkatan 

nilai rata-rata hasil belajar siswa dari siklus I dan siklus II sebesar 45,72% 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan 

menerapkan metode inkuiri dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Maka bagi 

guru matematika yang ingin meningkatkan hasil belajar matematika siswa 

hendaknya menerapkan metode inkuiri dalam pembelajaran matematika. 

 

 

 

 

 


