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ABSTRAK 

 

           Hotma Boangmanalu, Nim: 114522314026 Upaya Meningkatan  

Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Matematika Menggunakan Model 

Pembelajaran Inkuiri Di Kelas V SD Negeri No 030413 Salak Tahun Ajaran 

2015/2016. 
           Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

 Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: (1) proses pembelajaran yang 

dilakukan guru terkesan pada satu arah yaitu siswa hanya sebagai pendengar (2) 

pembelajaran yang terpusat pada guru, (3) proses pembelajaran kurang melibatkan 

aktifitas siswa, (4) sebagian siswa sekolah dasar kurang berminat belajar 

matemtika,(5) kemampuan  guru dalam menerapkan strategi  pembelajaran yang 

kurang tepat terhadap materi pelajaran yang diajarkan . 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan strategi 

pembelajaran inkuiri terbimbing dapat meningkatkan hasil belajar matematika 

siswa pada pokok bahasan luas trapesium dan layang- layang  . 

             Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :  Apakah dengan penerapan 

strategi inkuiri dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa pada luas 

trapezium dan layang –layang kelas V SD Negeri 030413 Salak Tahun Ajaran 

2015/2016  

 Jenis penelitian yag dilakukan adalah  Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

Penelitian yang dilakukan adalah deskriptif, kuantitatif yaitu bertujuan untuk 

mengetahui sejumlah mana hasil belajar siswa melalui penerapan strategi 

pembelajaran inkuiri  dikelas V SD Negeri 030413 Salak. 

            Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V berjumlah 28 orang  di SD 

Negeri 030413 Salak  Tahun Ajaran  2015/2016. Motivasi belajar siswa 

mengalami peningkatan setelah menggunakan penerapan strategi inkuiri . tingkat 

perubahan motivasi belajar siswa  dapat dijelaskan bahwa pada awal tindakan  

diketahui dari 28 orang siswa terdapat 22 orang (77,54%)  yang tidak lulus , 

sebanyak 6 orang siswa ( 21, 42%) yang tuntas . pada siklus I terdapat 19 orang 

siswa ( 67,85%) dengan tingkat keberhasilan cukup dan siswa yang tidak tuntas 

atau belum mencapai nilai 60 sejumlah 9 orang  ( 32, 24%). Dan pada siklus ke II 

terdapat 26 siswa (92,85%) dengan keberhasian sangat baik  dan siswa yang tidak 

tuntas atau yang belum mencapai nilai 60 sejumlah 2 orang atau (7,14%) .  

            Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa dengan penerapan strategi 

inkuiri terbimbing dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam memahami 

materi luas trapesium dan layng – layang di SD Negeri 030413 Salak Tahun 

Ajaran 2015/2016 

 

 


