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ABSTRAK 

Penelitian ini berangkat dari kenyataan di lapangan di tempat peneliti 

mengajar (bertugas) di SDN 003 Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu  

Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di kelas IV Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Pembelajaran Matematika cenderung membosankan dan tidak melibatkan siswa 

secara aktif. Hasilnya tentu berpengaruh pada tujuan akhir (nilai mata pelajaran 

Matematika). Hal ini terlihat dari nilai mata pelajaran Matematika siswa kelas IV 

SDN 003 Sekar Mawar pada semester ganjil Tahun Pelajaran 2017/2018, yang 

hanya memperoleh rata-rata 4,0 pada mid semester I mata pelajaran matematika. 

Setelah dilakukan peneitian dengan menggunakan langkah-langkah penelitian 

tindakan kelas maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  Penggunaan metode 

inquiry dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Matematika  

di Kelas IV SD Negeri 003 Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten 

Indragiri Hulu. Peningkatan hasil belajar dapat dilihat dari tes hasil belajar 

pertemuan 1 dan 2 siklus I dan juga hasil tes pada pertemuan 1 dan 2 siklus II.hal 

ini terlihat dari rata-rata siklus 1 sebesar 68,5  dan rata – rata siklus 75,5, 

sehingga terjadi peningkatan sebesar 7,00 

 

Kata Kunci: Metode Inquiry, Hasil Belajar, Matematika 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketermpilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. Oleh sebab itu, dalam Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional Tahun 2003 Pasal 3 menjelaskan bahwa fungsi pendidikan 

nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan Matematika merupakan 

komponen penguat dari keseluruhan komponen dalam sistem pendidikan nasional, 

karena itu pendidikan atau meteri yang dipelajari pada mata pelajaran Matematika 
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memiliki esensi dan substansi strategis dalam kaitannya dengan pembangunan 

bangsa masa kini dan masa mendatang. 

Undang-undang  diatas menunjukkan betapa esensialnya mata pelajaran 

Matematika, sehingga perlu mendapatkan perhatian yang serius dari semua 

elemen, khususnya guru-guru mata pelajaran tersebut. Karena menurut Mukhtar 

dan Yamin (2003:1) bahwa keberhasilan belajar itu lebih banyak ditentukan oleh 

tenaga pengajarnya (guru), disamping itu tenaga pengajar selain sebagai orang 

yang berperan dalam proses transformasi pengetahuan dan keterampilan, juga dia 

memandu segenap proses pembelajaran.  

Namun jika melihat pengajaran Matematika di sekolah pada saat ini, 

cenderung menitik beratkan pada penugasan, hapalan, proses pembelajaran yang 

terpusat pada guru, terjadinya banyak miskonsepsi, situasi kesal yang 

membosankan siswa, ketidak lebih unggulan guru dari sumber belajar, tidak 

adanya pemanfaatan sumber belajar dan keterlibatan siswa yang monoton 

menimbulkan permasalahan sendiri terhadap pembelajaran. Dalam konteks ini 

pengajaran masih memakai pola pengajaran tradisional yaitu suatu kegiatan untuk 

mendesiminasikan informasi kepada siswa di dalam kelas (Wahab, 2008 : 6).  

Pada hal konsep-konsep pengajaran tradisional pada dewasa ini sudah ditinggalkan 

dan tidak diterima lagi oleh para ahli pendidikan. 

Kenyataan di lapangan di tempat peneliti mengajar (bertugas) di SDN 003 

Sekar Mawar  Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di kelas 

IV Tahun Pelajaran 2017/2018. Pembelajaran Matematika cenderung 

membosankan dan tidak melibatkan siswa secara aktif. Hal-hal yang membuat 

pembelajaran jadi monoton/tidak aktif mungkin juga karena kurangnya kreatifitas 

guru. Sumber belajar yang tidak dimanfaatkan secara maksimal dan kurangnya 

partisipasi peserta didik membuat pembelajaran kian membosankan. Hasilnya 

tentu berpengaruh pada tujuan akhir (nilai mata pelajaran Matematika). Hal ini 

terlihat dari nilai mata pelajaran Matematika siswa kelas V SDN 003 Sekar Mawar  

Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu pada semester ganjil Tahun 

Pelajaran 2017/2018, yang hanya memperoleh rata-rata 4,0 pada mid semester I 

mata pelajaran matematika. 

Kondisi nyata diatas, salah satunya terjadi akibat dari masih lemahnya guru 

dalam mempresentasikan materi pelajaran atau guru cendrung monoton untuk 

menyampaikan materi, baik pada mata pelajaran Matematika. Padahal metode 

merupakan hal yang sangat fundamental dalam sebuah proses pembelajaran, 

karena metode merupakan cara melakukan, menyajikan, menguraikan, memberi 

contoh, dan memberi latihan isi pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan 

tertentu (Mukhtar dan Yamin, 2003:101). Oleh sebab itu, salah alternatif untuk 

menemukan solusinya adalah dengan menghadirkan metode pembelajaran yang up 

to date, salah satunya adalah pembelajaran dengan menggunakan metode Inquiry. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di Kelas IV SD Negeri 003 Sekar Mawar 
Kecamatan  Pasir Penyu  Kabupaten Indragiri Hulu yaitu rendahnya hasil belajar 

siswa khususnya dalam pembelajaran Matematika, maka rumusan masalah dalam 

Penelitian ini adalah: 
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1. Apakah dengan  penggunaan  metode Inquiry dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa Kelas IV SD Negeri 003 Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu pada mata 

pelajaran Matematika? 

2. Bagaimana aktivitas siswa Kelas IV SD Negeri 003 Sekar Mawar Kecamatan  

Pasir Penyu dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan metode 

inquiry? 

3. Bagaimana aktivitas guru dalam pembelajaran matematika dengan 

menggunakan metode inquiry? 

 

Tujuan Penelitian 

Dengan mempedomani masalah yang telah dirumuskan dalam Penelitian, 

maka tujuan yang ingin dicapai dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk melihat peningkatan hasil belajar Matematika siswa Kelas IV SD Negeri  

003 Sekar Mawar Kecamatan  Pasir Penyu dengan penggunaan metode Inquiry. 

2. Untuk melihat aktivitas siswa Kelas IV SD Negeri 003 Sekar Mawar 

Kecamatan Pasir Penyu  dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan 

metode Inquiry. 

3. Untuk melihat aktivitas guru dalam pembelajaran matematika dengan 

menggunakan metode Inquiry? 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Pembelajaran Matematika  
Mata pelajaran matematika sangat berbeda dengan mata yang lainnya, oleh 

sebab itu, guru dalam menyajikan materi perlu cara yang khusus juga.Salah satu 

keputusan yang perlu diambil guru tentang pembelajaran matematika adalah 

pemilihan pendekatan yang digunakan. Dalam hal ini kita menyadari bahwa masih 

banyak guru matematika yang menganut paradigma transfer of knowledge, yang 

beranggapan bahwa siswa merupakan objek dari belajar. Dalam paradigma ini 

guru mendominasi dalam proses pembelajaran. Namun menurut Sutiarso (2000) 

kondisi seperti ini menjadikan siswa pasif dalam belajar. Pembelajaran pada 

kondisi ini berpusat pada keterampilan dasar yang menekankan pada latihan 

mengerjakan soal rutin (drill) dengan mengulang prosedur serta lebih banyak 

menggunakan rumus atau algoritma tertentu. Model pembelajaran seperti ini 

menurut Brooks & Brooks (Ansari, 2004) disebut pembelajaran mekanistik atau 

konvensional. 

 

Metode Inquiry 

Beberapa ahli mengemukan tentang pengertian metode inquiry, diantaranya 

sebagaimana yang diungkapkan oleh Slameto (2003:116) bahwa metode inquiry 

adalah cara penyampaian bahan pengajaran dengan memberi kesempatan kepada 

siswa untuk belajar mengembangkan potensi intelektualnya dalam jalinan kegiatan 

yang disusunnya sendiri untuk menemukan sesuatu sebagai jawaban yang 

meyakinkan terhadap permasalahan yang dihadapkan kepadanya melalui proses 
pelacakan data dan informasi serta pemikiran yang logis, kritis dan sistematis. 

 Sementara itu Djajadisastra (2001:19) mengungkapkan bahwa metode 

inquiry adalah suatu metode yang merangsang murid untuk berfikir, menganalisa 
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suatu persoalan sehingga menemukan pemecahannya. Dalam bahasa inggrisnya 

disebut problem solving method. Metode ini membina kecakapan untuk melihat 

alasan-alasan yang tepat dari suatu persoalan, sehingga pada akhirnya dapat 

ditemukan bagaimana cara penyelesaiannya. Dari  pendapat ahli diatas dapat 

disimpulkan bahwa metode inquiry adalah metode mengajar yang memberikan 

kesempatan pada siswa untuk menemukan sendiri pengetahuan yang sebelumnya 

belum mereka ketahui. Sedangkan tujuan dari metode inquiry ini adalah untuk 

membantu siswa dalam mengembangkan intelektual dan ketrampilannya yang 

timbul dari pertanyaan-pertanyaan dan menyelidikinya untuk mendapatkan 

jawaban sesuai dengan keingintahuan mereka  

Menurut Suchman (Dahlan, 2004 :35) “bahwa Inquiry memberikan 

perhatian dalam mendorong, siswa menyelidiki secara independen, dalam suatu 

cara yang teratur". Melalui inquiry, siswa bertanya memperoleh dan  mengolah 

data secara logis sehingga mereka dapat mengembangkan strategi intelektual 

secara umum yang mereka gunakan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan 

itu. 

Sementara itu, menurut Gulo (2008: 86-87) peran guru dalam menciptakan 

kondisi Inquiry adalah sebagai berikut a) Motivator, yang memberi rangsangan 

supaya siswa aktif dan gairah berpikir. b) Fasilitator, yang menunjukan jalan 

keluar jika ada hambatan dalam proses berpikir siswa. c) Penanya, untuk 

menyadarkan siswa dari kekeliruan yang mereka perbuat dan memberi keyakinan 

pada diri sendiri. d) Administrator, yang bertanggung jawab terhadap seluruh 

kegiatan di dalam kelas. e) Pengarah, yang memimpin arus kegiatan berpikir siswa 

pada tujuan yang diharapkan. f) Manajer, yang mengelola sumber belajar, waktu, 

dan organisasi di dalam kelas. g) Rewarder, yang memberi penghargaan pada 

prestasi yang dicapai dalam rangka peningkatan semangat heuristik pada siswa. 

Pada imlementasi metode inquiry terhadap pembelajaran di kelas, maka ada 

beberapa tahapan yang harus dilalui, sebagaimana yang dijelas dalam bahwa 

tahapan-tahapan  metode inquiry adalah: 

Tahapan Penyajian Masalah, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan 

yang dapat memancing siswa untuk mengumpulkan informasi.Keterlibatan siswa 

pada tahap ini adalah (1)memberi respon positif terhadap masalah yang 

dikemukakan, (2)mengungkapkan ide awal. 

Tahapan Verifikasi Data, guru memberikan pertanyaan pengarah sehingga 

siswa mampu mengidentifikasi dan merumuskan hipotesis. Keterlibatan siswa 

pada tahap ini yaitu: (1)melakukan pengamatan terhadap masalah yang diberikan; 

(2)merumuskan masalah; (3)mengidentifikasi masalah; (4)membuat hipotesis; dan 

(5)merancang eksperimen. 

Mengadakan Eksperimen dan Pengumpulan Data, pada tahap ini siswa 

diajak melakukan eksperimen atau mengumpulkan data dari permasalahan yang 

ada. Peran siswa dalam tahap ini yaitu: (1)melakukan eksperimen atau 

pengumpulan data dan (2) melakukan kerjasama dalam mengumpulkan data. 

Merumuskan Penjelasan, guru mengajak siswa untuk melakukan analisis 
dan diskusi terhadap hasil yang diperoleh sehingga siswa mendapatkan konsep dan 

teori yang benar sesuai konsepsi ilmiah. Keterlibatan siswa dalam tahap ini adalah: 

(1) melakukan diskusi; dan (2) menyimpulkan hasil pengumpulan data. 
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Mengadakan analisis inquiry, guru meminta kepada siswa untuk mencatat 

informasi yang diperoleh serta diberi kesempatan bertanya tentang apa saja yang 

berkaitan dengan informasi yang mereka peroleh sebelumnya lalu kemudian guru 

memberikan latihan soal-soal jika dipelukan. Keterlibatan siswa dalam tahap ini 

yaitu: (1) mencatat informasi yang diperoleh; (2) aktif bertanya; dan (3) 

mengerjakan latihan soal. 

 

METODE PENELITIAN 

Subjek, Tempat dan Waktu Penelitian 

Subjek dalam penelitian tindakan kelas ini adalah siswa Kelas IV SD 

Negeri  003 Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu yang 

berjumlah 20 orang dengan rincian siswa perempuan sebanyak 9 orang dan siswa 

laki-laki sebanyak 11 orang. Penelitian dilaksanakan di Kelas IV SD Negeri 003 

Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabuapeten Indragiri Hulu.  Jarak lokasi 

penelitian ini ± 3 km dari ibukota kecamatan dan ± 20 Km dari ibukota kabupaten. 

Pelaksanaan Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2017/ 

2018  yang terdiri dari  3 tahapan yaitu; tahapan persiapan, tahap pelaksanaan dan 

pelaporan. Tahap persiapan dilakukan pada bulan September  2017, tahap 

pelaksanaan dilakukan pada bulan Oktober 2017 dan tahap pelaporan dilaksanakan 

pada bulan Oktober  dan November 2017.  

 

Desain Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan metode inquiry pada mata 

pelajaran  Matematika, dilakukan sebanyak dua siklus yaitu siklus 1 dan siklus 2. 

Untuk setiap siklus terdiri 3 kali pertemuan, dimana pertemuan 1 dan 2 untuk 

masing-masing siklus digunakan untuk pembelajaran matematika dengan 

menerapkan metode inquiry, dan pertemuan ke 3 di masing-masing siklus 

digunakan untuk ujian. Sehingga total pertemuan kedua siklus adalah 6 kali 

pertemuan. 

Adapun langkah Penelitian dengan menerapkan metode inquiry adalah 

sebagai berikut, pada rencana tindakan yang akan dilaksanakan pada pembelajaran 

matematika dengan menggunakan metode inquiry terdiri dari 2 tahapan yaitu 

Tahapan Rencana Kegiatan dan Tahapan Penyusunan Instrumen 

Pada rencana kegiatan ini terdiri dari 1) Menetapkan kelas yang akan 

melaksanakan Penelitian  yaitu Kelas IV SDN 003 Sekar Mawar. 2) Menetapkan 

materi yang akan dilaksanakan Penelitian. 3) Merancang tugas yang akan 

digunakan dalam Penelitian. 4) Mendisain tes yang berhubungan dengan hasil 

belajar untuk mengukur keberhasilan Penelitian yang akan dilakukan di dalam 

kelas. 5) Merancang lembar observasi yang akan digunakan dalam Penelitian. 

Untuk mendapat data  valid tentang hasil belajar siswa, aktivitas siswa dan 

aktivitas guru dengan mengunakan metode inquiry pada pembelajaran matematika 

terhadap siswa Kelas IV SDN 003 Sekar Mawar, maka digunakan beberapa 

instrument, yaitu: 1) Tes hasil belajar yang berbentuk essay. Instrumen ini 
digunakan untuk melihat hasil belajar siswa Kelas IV SDN 003 Sekar Mawar  

pada pembelajaran matematika. 2) Lembar Observasi Siswa. Instrumen ini 

digunakan untuk melihat  aktivitas siswa Kelas IV SDN 003 Sekar Mawar  pada 
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pembelajaran matematika. 3) Lembar Observasi Guru. Instrumen ini digunakan 

untuk melihat aktivitas guru pada pembelajaran matematika dengan menerapkan 

metode inquiry.. 

Proses belajar mengajar atau tindakan dilaksanakan dalam  tiga tahapan, 

yaitu kegiatan awal, inti, dan akhir. Pada kegiatan awal (± 5 menit) berupa 

kegiatan Apersepsi, yaitu guru mengingatkan kembali kepada siswa  materi-materi 

terdahulu yang berhubungan dengan materi yang akan dipelajari. Selanjutnya 

motivasi,  dengan tanya jawab guru menanyakan kepada siswa materi-materi yang 

relevan dengan materi yang akan dipelajari dan guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

Pada kegiatan Inti (± 60 menit) dimulai dengan guru memberikan masalah 

kepada siswa yang berhubungan dengan materi yang dipelajari dan memberikan 

hipotesis. Selanjutnya siswa mencari informasi, data, fakta yang diperlukan untuk 

menjawab permasalahan/ hipotesis. Dengan proses inquiry siswa yang dibimbing 

oleh guru dapat menarik kesimpulan jawaban dari permasalahan selain itu dengan 

metode tanya jawab siswa dapat mengeneralisasi dari permasalahan pada langkah 

1 yang dikaitkan degan materi yang akan dipelajari. 

Pada kegiatan Akhir (± 5 menit) guru memberikan tugas rumah berupa soal 

yang relevan dengan materi yang dipelajari selanjutnya guru dan siswa 

menyimpulkan tentang materi yang dipelajari. Terakhir guru menutup pelajaran 

dan memberi nasehat agar tetap rajin belajar. 

Selama proses pembelajaran matematika dengan menerapkan metode 

inquiry, guru akan diobservasi oleh teman sejawat, yang bertujuan untuk mencatat  

segala kejadian dan segala perubahan yang sudah dilakukan guru dan segala 

aktivitas yang dilakukan oleh siswa kelas IV SD Negeri  003 Sekar Mawar 

Kecamatan Pasir Penyu. Hasil observasi oleh teman sejawat tersebut akan menjadi 

rujukan dan informasi yang sangat berharga serta sebagai pedoman pelaksanaan 

Penelitian pada pertemuan berikutnya. 

Hal-hal yang diamati adalah penggunaan metode inquiry dalam menyajikan 

materi, perubahan atau proses belajar siswa ketika mengikuti proses belajar 

mengajar. Sehingga dapat dilihat hasil belajar dan aktivitas siswa terhadap materi 

pelajaran Matematika dan aktivitas guru dalam menyajikan materi dengan 

menggunakan metode inquiry. 

Peneliti yang dibantu oleh teman sejawat akan menganalisis hasil observasi 

dan hasil tes yang telah dilakukan dan diberikan. Hasil analisis  dari observasi dan 

tes dijadikan pedoman penentuan penulis untuk kegiatan berikutnya, apakah perlu 

dilaksanakan tindakan pembelajaran pada siklus berikutnya. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes hasil 

belajar dan observasi. Tes Hasil belajar digunakan untuk melihat kemampuan 

siswa dalam belajar matematika dengan menggunakan metode inquiry. Sedangkan 

obeservasi digunakan untuk melihat aktvitas siswa dan guru dalam matematika 
dengan menggunakan metode inquiry 
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Teknik Analisa Data 

Untuk melihat hasil  belajar siswa Kelas IV SDN 003 Sekar Mawar 

Kecamatan Pasir Penyu pada pembelajaran matematika adalah dengan 

menganalisis hasil tes belajar siswa, baik pada siklus 1 maupun pada siklus 2. 

Adapun langkah-langkahnya adalah dengan 1) menentukan nilai yang diperoleh 

masing–masing siswa dengan menggunakan rumus yaitu: 

 

100x
BS

JB
N   

Dengan N = Nilai siswa 

JB = Jumlah Betul 

BS = Banyak Soal 

 

Nilai yang diperoleh siswa pada mata pelajaran matematika akan dikelompokan 

seperti pada Tabel 1 berikut ini: 

 

Tabel 1. Kategori Hasil Belajar Siswa 

No  Rentang Nilai Kategori 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

90 – 100 

81 – 90 

71 – 80 

61 – 70 

51 – 60 

41 – 50 

≤ 40 

Istimewa 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat kurang 

Kurang sekali 

   Sumber : Arikunto, S (2002) 

 

Lembar observasi aktivitas siswa yang  dilakukan oleh teman sejawat, akan 

dianalisis dengan   mengukur persentase aktivitas siswa dengan rumus: 

 

P =  
N

F
 x 100% 

Keterangan: 

P = Angka persentase 

F = Frekuensi aktivitas siswa 

N = Banyak individu 

Kategori penilaian dari hasil penilaian teman sejawat terhadap aktivitas 

siswa  dapat dilihat pada  Tabel 2 berikut ini. 

Tabel 2. Interval dan Kategori Aktivitas Siswa 

No Interval Kategori 

1. 80 % - 100 % Baik Sekali 

2. 70 % - 79 % Baik 

3. 60 % - 69 % Cukup 

4. < 60 % Kurang 

 Sumber : Depdikbud (2006) 
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Lembar observasi aktivitas guru yang  dilakukan oleh teman sejawat, akan 

dianalisis dengan   mengukur persentase aktivitas guru dengan rumus: 

 

P =  
N

F
 x 100% 

Keterangan: 

P = Angka persentase 

F = Frekuensi aktivitas guru 

N = Banyak aktivitas  

 

Selanjutnya hasil penilaian oleh teman sejawat  terhadap aktivitas guru akan 

dikonversikan ke dalam bentuk interval dan kategori penilaian yang disajikan   

Tabel 3 berikut ini. 

Tabel 3. Interval dan Kategori Aktivitas Guru 

No Interval Kategori 

1. 91 % - 100 % Baik Sekali 

2. 81 % - 90 % Baik 

3. 70 % - 80 % Cukup 

4. < 70 % Kurang 

       Sumber : Depdikbud (2006) 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Pembelajaran dengan  menerapkan metode inquiry  pada  mata pelajaran 

matematika terhadap siswa Kelas IV SD Negeri  003 Sekar Mawar Kecamatan 

Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, terdiri dari dua siklus yaitu siklus 1 dan 

siklus 2. Pada siklus 1 pertemuan 1 dan pertemuan kedua siswa yang hadir 

sebanyak 20 orang dalam seluruh siswa hadir. Sedangkan  pada siklus 2, baik 

pertemuan pertama dan kedua 20 siswa kelas IV hadir semua. Setelah 

dilaksanakan pembelajaran pada siklus 1 dan 2, maka dilakukan  tes  untuk  

masing-masing siklus, dimana pada tes siklus 1 dan tes siklus 2 seluruh siswa 

Kelas IV SD Negeri 003 Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu hadir semua. 

Selama proses pembelajaran maka supervisor 2 akan mengamati aktivitas siswa 

dan aktivitas guru. Untuk lebih jelasnya berikut akan dideskripsikan hasil belajar 

siswa dan aktivitas siswa serta aktivitas guru. 

Setelah dilakukan tes belajar siklus 1 dan siklus 2, maka dilakukan analisis  

yang hasilnya disajikan  pada Tabel 4 berikut ini: 
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Tabel 4. Nilai Siswa Kelas IV SD Negeri  003 Sekar Mawar Kecamatan Pasir 

Penyu pada Mata Pelajaran Matematika Siklus I dan Siklus II 

No 
Rentang 

Waktu 
Kategori 

Frekuensi 
Keterangan 

Siklus I Siklus II 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

90 – 100 

81 – 90 

71 – 80 

61 – 70 

51 – 60 

41 – 50 

≤ 40 

Istimewa 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat kurang 

Kurang sekali 

- 

- 

9 (45 %) 

3 (15%) 

4 (20%) 

4 (20 %) 

– 

1 (5 %) 

2 (10 %) 

11 (55%) 

6 (30%) 

- 

– 

– 

Tuntas 

Tuntas 

Tuntas 

Tuntas 

Belum Tuntas 

Belum Tuntas 

– 

   Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

 

Dari tabel 4 terlihat bahwa hasil belajar siswa siklus 1 atau nilai siswa pada 

siklus 1, ternyata 8 siswa tidak tuntas, dan yang tuntas hanya 12 siswa, serta tidak 

satupun siswa yang memperoleh nilai sangat baik dan istimewa. Akan tetapi pada 

siklus 2 seluruh siswa kelas IV semuanya tuntas dan memperoleh nilai sangat baik 

serta 1 orang siswa memperoleh nilai istimewa. 

Jika dilihat dari ketuntasan belajar siswa Kelas IV SD Negeri 003 Sekar 

Mawar pada mata pelajaran Matematika dengan menerapkan metode inquiry dapat 

dilihat pada Tabel 5 berikut ini: 

 

Tabel 5. Ketuntasan Belajar Siswa Kelas IV SDN 003 Sekar Mawar 

pada Mata Pelajaran Matematika Siklus I dan Siklus II 

No  Siklus Ketuntasan Jumlah Siswa Persentase 

1 I 
Tidak Tuntas 8 40% 

Tuntas 12 60% 

2 II 
Tidak Tuntas 0 0% 

Tuntas 20 100% 

    Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

 

Pada tabel 5 menunjukan bahwa pada siklus 1 40% siswa tuntas dan 60% 

siswa tuntas, akan tetapi pada siklus 2 seluruh siswa tuntas (100%) 

Sedangkan aktivitas siswa Kelas IV  SD Negeri 003 Sekar Mawar pada mata 

pelajaran Matematika dengan menerapkan metode inquiry, pada siklus 1 dan siklus 

2 disajikan pada Tabel 6 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Jurnal Ilmiah Pendidikan Eksakta                Volume IV, Nomor 3, September 2018 

 

Poniyati   360  

 

Tabel 6. Aktivitas Siswa pada Pembelajaran Matematika  

melalui Penerapan Pembelajaran Metode Inquiry 

No 
Aktivitas Siswa 

yang Diamati 

Siklus Pertama 
Rata-

Rata 

Siklus Pertama 
Rata-

Rata 
Pert 1 

(Jml/%) 

Pert 2 

(Jml/%) 

Pert 1 

(Jml/%) 

Pert 2 

(Jml/%) 

1. 
Memperhatikan 

dengan serius 

10 

(50%) 

14 

(70%) 
60% 

17 

(85%) 

20 

(100%) 
92,5% 

2. Berpendapat 
7 

(35%) 

12 

(60%) 
47,5% 

14 

(70%) 

16 

(80%) 
75% 

3. 

Tekun dalam 

kegiatan belajar 

mengajar 

13 

(65%) 

15 

(75%) 
70% 

17 

(85%) 

20 

(100%) 
92,5% 

4. 
Menanyakan 

kesulitan 

11 

(55%) 

13 

(65%) 
60% 

15 

(75%) 

16 

(80%) 
77,5% 

5. 
Belajar dengan 

Gembira 

9 

(45%) 

12 

(60%) 
52,5% 

16 

(80%) 

20 

(100%) 
90% 

6. 
Tidak takut 

sama guru 

13 

(65%) 

17 

(85%) 
75% 

20 

(100%) 

20 

(100%) 
100% 

Rata-Rata 52,5% 69,17% 
60,83

% 
82,5% 93,3% 87,91% 

Kategori Kurang Cukup Cukup  
Baik 

Sekali 

Baik 

Sekali 

Baik 

Sekali 

Jumlah Siswa 20 20  20 20  

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

 

Berdasarkan Tabel 6 diatas terlihat bahwa, aktivitas belajar siswa Kelas IV  

SD Negeri 003 Sekar Mawar pada mata pelajaran Matematika dengan menerapkan 

metode inquiry, terjadi peningkatan dari pertemuan 1 siklus 1 ke pertemuan 2 

siklus 1, baik dari segi angka persentasenya maupun dari kategorinya. Peningkatan 

terjadi pada setiap kompnonen aktivitas siswa. Sedangkan pada pertemuan 1 siklus 

2 ke pertemuan 2 siklus 2 juga terjadi peningkatan aktivitas dalam pembelajaran 

Matematika dengan menerapkan metode inquiry. Dimana pada pertemuan 1 siklus 

2 rata-rata aktivitas siswa adalah 82,5% dan rata-rata aktivitas siswa pertemuan 2 

siklus 2 sebesar  93,3%, sehingga terjadi peningkatan sebesar 10,8%. Jika dilihat 

dari rata-rata aktivitas siswa siklus 1 ke rata-rata aktivitas siswa ke siklus 2 juga 

terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Dimana pada siklus 1 sebesar 60,83% 

dengan kategori cukup, dan pada siklus 2 rata-rata aktivitas siswa adalah 87,91% 

dengan kategori sangat baik, sehingga terjadi peningkatan sebesar 27,08%.  

Hasil pengamatan aktivitas guru dalam penerapan pembelajaran dengan 

menggunakan metode inquiry dalam pembelajaran Matematika pada siswa kelas 

Kelas IV  SD Negeri  003 Sekar Mawar  disajikan pada Tabel 7 berikut ini: 
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Tabel 7. Aktivitas Guru dalam Pembelajaran Matemtika dengan 

menggunakan Metode Inquiry 

Siklus Pertemuan Persentase Aktivitas Guru Kategori 

I 

Pertama 20% Kurang 

Kedua 80% Cukup 

Rata-Rata 50% Kurang 

II 

Pertama 100% Baik Sekali 

Kedua 100% Baik Sekali 

Rata-Rata 100% Baik Sekali 

        Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

 

 Berdasarkan Tabel 7 diatas maka aktivitas guru dalam penerapan 

pembelajaran menggunakan metode inquiry dalam pembelajaran matematika pada 

Kelas IV SD Negeri 003 Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten 

Indragiri Hulu, terjadi peningkatan baik dari  pertemuan masing-masing  siklus, 

maupun dari siklus 1 ke siklus 2. 

 

Pembahasan  

Penerapan metode inquiry pada pembelajaran Matematika,  terhadap siswa  

Kelas IV SD Negeri 003 Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten 

Indragiri Hulu, pada pertemuan 1 atau siklus 1 partisipasi siswa dalam 

pembelajaran Matematika, masih menunjukkan kemalasan siswa terutama 

menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh guru baik lisan maupun tulisan. Pada 

siklus kedua guru telah merubah cara pembelajaran diperbanyak untuk bertanya 

jawab sehingga siswa tidak sempat untuk bermain dan memaksa siswa untuk tetap 

mengingat materi yang sedang dilaksanakan. Dengan demikian siswa akan selalu 

siap untuk bertanya jawab sekitar materi yang sedang berjalan dengan hasil yang 

cukup memuaskan.  

Disisi lain aktivitas siswa Kelas IV SD Negeri 003 Sekar Mawar 

Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, pada pembelajaran Matematika 

menunjukan peningkatan aktivitas yang cukup signifikan, baik pada pertemuan 1 

dan 2 untuk setiap siklus, maupun dari siklus 1 ke siklus 2. Walaupun pada 

pertemuan pertama siklus 1 aktivitas siswa masih pada kategori kurang, hal ini 

disebabkan siswa masih terpengaruh oleh pembelajaran sebelumnya, yang selalu 

didominasi oleh pola pembelajaran konvensional. Sedangkan aktivitas guru dalam 

menyajikan materi pembelajaran Matematika, dengan metode inquiry, mengalami 

kesempurnaan dari siklus 1 ke siklus 2. Sehingga pada pertemuan kedua siklus 2 

aktivitas guru sudah memenuhi langkah-langkah metode pembelajaran inquiry, 

yang berada pada kategori baik sekali. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian Penelitian dengan menerapkan metode inquiry 
pada pembelajaran Matematika terhadap siswa Kelas IV SD Negeri 003 Sekar 

Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 



Jurnal Ilmiah Pendidikan Eksakta                Volume IV, Nomor 3, September 2018 

 

Poniyati   362  

 

1. Penggunaan metode inquiry dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran Matematika di Kelas IV SD Negeri 003 Sekar Mawar Kecamatan 

Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu.  

2. Peningkatan hasil belajar dapat dilihat dari tes hasil belajar pertemuan 1 dan 2 

siklus I dan juga hasil tes pada pertemuan 1 dan 2 siklus II, dimana pada siklus 

1 rata – rata nilai siswa hanya 68,5 dan pada siklus 2 menjadi 74, 5 sehingga 

terjadi peningkatan sebesar 7,00.  

3. Sedangkan aktivitas siswa pada pembelajaran matematika dengan menerapkan 

metode inquiry juga terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Dimana pada 

siklus 1 rata – rata sktivitas sebesar 60,83% dengan kategori cukup, dan pada 

siklus 2 rata – rata aktivitas siswa adalah 87,91% dengan kategori sangat baik, 

sehingga terjadi peningkatan sebesar 27,08%. 

 

Saran 

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah diuraikan, disarankan beberapa 

hal dalam penggunaan pembelajaran dengan metode inquiry sebagai berikut: 

1. Guru dapat menggunakan metode inquiry dalam proses pembelajaran, agar 

siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuan mereka untuk membangun 

sendiri pengetahuan dan keterampilannya. Guru sebagai fasilitator dapat 

membantu siswa memecahkan permasalahan yang dijumpainya dalam proses 

pembelajaran. Pemahaman seorang guru terhadap pengertian pembelajaran 

akan mempengaruhi cara guru itu mengajar, karena pembelajaran suatu proses 

yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku. 

2. Dalam mengunakan metode inquiry, guru hendaknya dapat melihat situasi dan 

kondisi, baik kondisi siswa maupun kondisi sarana dan prasaran penunjang 

yang ada di sekolah.  

3. Dalam penelitian ini penulis hanya meimplementasikan metode pada mata 

pelajaran  matematika dan pada kelas IV SD, oleh sebab itu hendak dapat diuji 

cobakan pada mata pelajaran yang lain dan kelas yang berbeda, sehingga dapat 

dijadikan suatu  metode alternatif  dalam menyajikan materi untuk setiap mata 

pelajaran. 
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