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ABSTRAK
Maria Wilda Malo. 131414089. 2017. “PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN
INKUIRI TERHADAP KEAKTIFAN DAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA
PADA SISWA KELAS VII SMP SANTO ALOYSIUS TURI TAHUN PELAJARAN
2016/2017”.
Model pembelajaran inkuiri membantu siswa untuk terlibat aktif dalam
pembelajaran dan mampu menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang
dipertanyakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan pembelajaran,
keaktifan, dan hasil belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran inkuiri di SMP
Santo Aloysius Turi tahun pelajaran 2016/2017.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan subyek penelitian adalah
siswa kelas VII C SMP Santo Aloysius Turi sebanyak 23 siswa. Data yang diteliti dalam
penelitian ini adalah data keterlaksanaan pembelajaran, keaktifan yang dikumpulkan
menggunakan lembar observasi kemudian dianalisis secara kuantitatif, dan data hasil
belajar yang dikumpulkan menggunakan tes hasil belajar yang dianalisis secara
kuantitatif dan kualitatif.
Hasil penelitian mengenai penerapan model pembelajaran inkuiri menunjukkan
bahwa : (1) Keterlaksanaan pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran
inkuiri termasuk dalam kategori baik sekali, hal ini berdasarkan rata-rata keterlaksanaan
pembelajaran yaitu 92%. (2) Keaktifan siswa melalui penerapan model pembelajaran
inkuiri termasuk dalam kategori sedang yaitu rata-rata pertemuan pertama dan pertemuan
kedua adalah 62,5%. (3) Hasil belajar siswa setelah pembelajaran menggunakan model
pembelajaran inkuiri termasuk dalam kategori baik berdasarkan rata-rata hasil tes belajar
siswa yaitu 66.
Kata kunci : hasil belajar, keaktifan, model pembelajaran inkuiri, dan persegi panjang.
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ABSTRACT

Maria Wilda Malo. 131414089. 2017. THE IMPLEMENTATION OF INQUIRY
LEARNING MODEL TOWARDS ACTIVENESS AND OUTCOMES OF
MATHEMATICS LEARNING ON GRADE VII STUDENTS OF SMP SANTO
ALOYSIUS TURI IN ACADEMIC YEAR OF 2016/2017.
The inquiry learning model helps students to be more active in learning and be
able to find out the answers of the problems by themselves. This study aimed to know
implementation the learning, students’ activeness and students’ learning outcomes from
the implementation of inquiry learning model on the grade VII students of SMP Santo
Aloysius Turi in the academic year of 2016/2017.
This study was a descriptive study and the respondents were 23 students of class
VII C of SMP Santo Aloysius Turi in the academic year of 2016/2017. The data for this
study was taken by the data of the learning activities and students’ activeness were
collected using observation sheets. Later, it was analyzed quantitatively. The data of
learning outcomes were collected using the test learning outcomes and analyzed in
quantitative and qualitative methods.
The results of the study showed that: (1) implementation learning mathematics
using the inquiry learning model was in the very good category based on the average
learning (92%), (2) the activeness of the students through the implementation of inquiry
learning model was in the moderate category from the average of the first and the second
meeting (62,5%), and (3) the students’ learning outcomes after learning with inquiry
learning model got the good category based on the average of the learning outcomes test
(66%).
Keywords: learning outcomes, activeness, inquiry learning model, rectangular.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan sebuah kegiatan manusia yang di dalamnya
terdapat

tindakan

edukatif

dan

didaktis

(bersifat

mendidik)

yang

diperuntukkan bagi generasi yang sedang bertumbuh (Koesoema, 2010:3).
Melalui pendidikan, kemampuan yang dimiliki setiap individu dapat
dikembangkan dan membentuk pribadi yang bermartabat yang mampu
menghargai dirinya sendiri maupun orang lain. Seperti yang dijelaskan dalam
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
pasal 3, yang menyatakan bahwa:
“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman
dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab”.

Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya peningkatkan kualitas
guru dan proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kualitas Guru dalam
pembelajaran

merupakan

salah

satu

penunjang

keberhasilan

tujuan

pembelajaran. Seorang Guru harus mampu menguasai dan mengajarkan
pengetahuan serta keterampilan pada peserta didik.
Proses belajar mengajar hendaknya terjalin hubungan yang sifatnya
mendidik dan mengembangkan sehingga proses belajar mengajar berjalan
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secara optimal, menyenangkan, dan bermakna. Seorang Guru harus memiliki
beberapa konsep dan cara untuk menciptakan kualitas pembelajaran yang
dapat

meningkatkan

keaktifan

siswa.

Peran

seorang

Guru

dalam

melaksanakan pembelajaran merupakan salah satu faktor penunjang
keberhasilan proses pembelajaran di kelas, di mana guru yang berinteraksi
langsung dengan siswa dalam proses pembelajaran.
Dalam Kurikulum 2013, kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta
didik yang mengutamakan pada pemahaman, skill, dan pendidikan
berkarakter. Siswa dituntut untuk dapat memahami materi, aktif dalam proses
pembelajaran, memiliki sopan santun dan sikap disiplin. Dalam pembelajaran
guru bertindak sebagai fasilitator sedangkan siswa harus aktif menemukan
sendiri jawaban dari suatu masalah. Salah satu mata pelajaran yang menjadi
ilmu dasar yang digunakan untuk membantu siswa memecahkan masalah
dalam berbagai bidang ilmu yaitu matematika.
Menurut Johnson dan Rising (Asep Jihad, 2008: 152) matematika
adalah pola berfikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logik,
matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan
dengan cermat, jelas, dan akurat. Mempelajari matematika dapat membantu
siswa dalam berpikir logis. Model pembelajaran yang tepat dalam
pembelajaran matematika merupakan salah satu pendukung tercapainya
pembelajaran yang bermutu.
Menurut

pengalaman

peneliti,

ketika

melaksanakan

Program

Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP Santo Aloysius Turi, keadaan di
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lapangan menunjukkan bahwa matematika menjadi mata pelajaran yang
cukup sulit dipahami dan dimengerti oleh siswa. Siswa mudah merasa bosan
dan

menjadi

pasif

dalam

pembelajaran

matematika

karena

selain

membutuhkan logika, matematika juga membutuhkan ketelitian dalam
menyelesaikan soal. Dalam proses pembelajaran walaupun guru telah
memberikan penjelasan namun masih ada beberapa siswa yang kurang
paham. Selain itu, terkadang siswa juga takut bertanya kepada guru mengenai
kesulitan yang dihadapi dan cenderung pasif dalam proses belajar mengajar.
Kondisi tersebut dapat mempengaruhi hasil belajar siswa menjadi kurang
optimal.
Dalam proses pembelajaran di SMP Santo Aloysius Turi, terdapat
beberapa faktor yang menyebabkan hasil belajar siswa masih rendah. Salah
satunya adalah model pembelajaran yang digunakan kurang menarik
perhatian dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Dalam
pembelajaran, guru lebih sering menggunakan metode ceramah yang berpusat
pada Guru menyebabkan siswa menjadi pasif dan kurang aktif dalam
pembelajaran. untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran,
dibutuhkan model pembelajaran yang dapat melibatkan siswa secara aktif
dalam pemecahan suatu masalah. Salah satu model pembelajaran yang dapat
diterapkan dalam pembelajaran matematika adalah model pembelajaran
inkuiri. Gulo, dalam buku Trianto (2009 : 166), menyatakan bahwa strategi
inkuiri berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara
maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara
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sistematis, kritis logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri
penemuannya dengan penuh percaya diri. Dalam model pembelajaran inkuiri
ini, siswa belajar dengan mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki sehingga
siswa menjadi pembelajar yang aktif. Pembelajaran inkuiri mendorong siswa
untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, sehingga dapat membawa
pengaruh yang baik terhadap hasil belajar siswa. Dalam pembelajaran inkuiri,
siswa dituntun untuk menemukan sendiri jawaban dari masalah yang
dipertanyakan sehingga dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam
pembelajaran. Melalui penerapan model pembelajaran inkuiri, guru
diharapkan dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menekankan
keaktifan siswa dalam menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang
dipertanyakan berdasarkan hal-hal yang ditemui terkait dengan matematika
secara optimal.
Berdasarkan latar belakang inilah menjadi menarik untuk dilakukan
penelitian dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri terhadap
Keaktifan dan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VII SMP Santo
Aloysius Turi Tahun Ajaran 2016/2017”.

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang diambil
adalah sebagai berikut.
1. Siswa kurang dilibatkan dalam pembelajaran.
2. Matematika merupakan mata pelajaran yang cukup membosankan.
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3. Model pembelajaran yang kurang bervariasi sehingga kurang menarik
perhatian siswa.

4. Anggapan siswa mengenai matematika adalah pelajaran yang sulit
dipahami dan dimengerti.
5. Hasil belajar siswa yang kurang optimal dalam pelajaran matematika di
SMP Santo Aloysius Turi.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas maka
rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:
1. Bagaimana

keterlaksanaan

pembelajaran

menggunakan

model

pembelajaran inkuiri di SMP Santo Aloysius Turi tahun pelajaran
2016/2017?
2. Bagaimana keaktifan siswa kelas VII C melalui penerapan model
pembelajaran inkuiri di SMP Santo Aloysius Turi tahun pelajaran
2016/2017?
3. Bagaimana hasil belajar matematika siswa kelas VII melalui penerapan
model pembelajaran inkuiri di SMP Santo Aloysius Turi tahun pelajaran
2016/2017?
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D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan
penelitian dalam penelitian ini, yaitu:
1. Untuk mengetahui keterlaksanaan pembelajaran menggunakan model
pembelajaran inkuiri di SMP Santo Aloysius Turi tahun pelajaran
2016/2017.
2. Untuk mengetahui keaktifan siswa kelas VII C melalui penerapan model
pembelajaran inkuiri di SMP Santo Aloysius Turi tahun pelajaran
2016/2017.
3. Untuk mengetahui hasil belajar matematika siswa kelas VII C melalui
penerapan model pembelajaran inkuiri di SMP Santo Aloysius Turi tahun
pelajaran 2016/2017.

E. Pembatasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah, maka penelitian ini dibatasi pada
penerapan model pembelajaran inkuiri pada materi persegi panjang terhadap
keaktifan dan hasil belajar siswa kelas VII SMP Santo Aloysius Turi tahun
pelajaran 2016/2017.

F. Penjelasan Istilah
1. Pembelajaran Matematika
Pembelajaran merupakan komunikasi dua arah, mengajar dilakukan
oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh
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peserta

didik.

Pembelajaran

matematika

adalah

suatu

proses

pembelajaran yang dilakukan untuk membantu siswa dalam berpikir
mengorganisasikan dan melakukan pembuktian yang logik serta dapat
menciptakan situasi di mana siswa belajar secara aktif dan kreatif. Dalam
proses pembelajaran matematika guru dan siswa menjadi peran utama
dalam pelaksanaan proses pembelajaran.
2. Model Pembelajaran Inkuiri
Model pembelajaran inkuiri adalah suatu proses yang ditempuh siswa
secara aktif menemukan sendiri jawaban dari suatu pertanyaan yang
diajukan

dengan

merumuskan

masalah,

merumuskan

hipotesis,

mengumpulkan data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan dari
suatu masalah yang dipertanyakan.
3. Hasil Belajar
Hasil belajar siswa adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah
melalui kegiatan belajar. Karena belajar itu sendiri merupakan suatu
proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk
perubahan perilaku yang relatif menetap. Dalam kegiatan pembelajaran
atau kegiatan instruksional, biasanya guru menetapkan tujuan belajar.
Anak yang berhasil dalam belajar adalah yang berhasil mencapi tujuantujuan pembelajaran.
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G. Manfaat Penelitian
Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang
berhubungan dengan model pembelajaran yang efektif terutama pada
model pembelajaran inkuiri.
2. Diharapkan dapat menjadi masukkan serta pengetahuan bagi guru
matematika untuk menerapkan model pembelajaran inkuiri dalam
kegiatan pembelajaran matematika di SMP Santo Aloysius Turi.
3. Dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar matematika siswa
melalui penerapan model pembelajaran inkuiri.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori
1.

Pembelajaran Matematika
Belajar merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mencapai
perubahan dari yang belum tahu menjadi tahu. Menurut Jerome Brunner
(Romberg & Kaput, 1999), bahwa belajar adalah suatu proses aktif di
mana

siswa

membangun

(mengkonstruksi)

pengetahuan

baru

berdasarkan pada pengalaman/pengetahuan yang sudah dimiliki. Melalui
belajar, siswa dapat melalui proses perubahan perilaku tetap dari yang
belum tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham, dari yang
kurang terampil menjadi lebih terampil, dan kebiasaan lama menjadi
kebiasaan baru, serta bermanfaat bagi lingkungan maupun individu itu
sendiri (Al Tabany, 2014 : 19). Untuk mencapai hal tersebut diharapkan
siswa sendiri yang aktif dalam menemukan sendiri jawaban dari
pertanyaan

yang

diberikan

sehingga

dapat

mencapai

tujuan

pembelajaran.
Pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam
desain instruksional, untuk membuat siswa belajar secara aktif, yang
menekankan pada penyediaan sumber belajar (Susanto, 2013 : 186).
Dalam pembelajaran diharapkan terjadinya suatu proses interaksi antara
siswa dengan sumber belajar yang dapat mengembangkan pola pikir dan

9
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logisa siswa. Menurut Johnson dan Rising (Asep Jihad, 2008: 152),
matematika adalah pola berfikir, pola mengorganisasikan, pembuktian
yang logis, matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang
didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat.
Menurut Susanto (2013 : 152), pembelajaran matematika adalah
suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk
mengembangkan kreativitas berpikir siswa yang dapat meningkatkan
kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan
mengkonstruksi

pengetahuan

baru

sebagai

upaya

meningkatkan

penguasaan yang baik terhadap materi matematika. Berdasarkan
penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika
adalah suatu proses yang dilakukan untuk membantu siswa dalam
berpikir, mengorganisasikan dan melakukan pembuktian yang logis serta
dapat menciptakan situasi di mana siswa belajar secara aktif dan kreatif.
2.

Keaktifan Siswa
a.

Pengertian Keaktifan Siswa
Dalam proses pembelajaran keaktifan siswa harus diperhatikan
agar proses belajar mengajar dapat berjalan sesuai tujuan
pembelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, aktif berarti
giat (bekerja, berusaha). Sudjana (2005: 61) menyatakan bahwa
keaktifan belajar siswa dapat dilihat dalam berbagai hal, diantaranya:
1) turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya,
2) terlibat dalam pemecahan masalah,
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3) bertanya kepada siswa lain atau kepada guru apabila tidak
memahami persoalan yang dihadapinya,
4) berusaha mencari berbagai informasi yang diperlukan untuk
pemecahan masalah,
5) melaksanakan diskusi kelompok sesuai dengan petunjuk guru,
6) menilai kemampuan dirinya dan hasil-hasil yang diperolehnya,
7) melatih diri dalam memecahkan soal atau masalah yang sejenis,
dan
8) kesempatan menggunakan atau menerapkan apa yang telah
diperolehnya dalam menyelesaikan tugas atau persoalan yang
dihadapinya.
Menurut Whipple dalam Hamalik (2009), keaktifan belajar
siswa adalah suatu proses belajar mengajar yang menekankan
keaktifan siswa secara fisik, mental, intelektual dan emosional guna
memperoleh hasil belajar berupa perpaduan antara aspek kognitif,
afektif dan psikomotor selama siswa berada di dalam kelas. Dalam
kegiatan belajar kedua aktifitas itu harus saling terkait yang akan
membuahkan aktivitas belajar yang optimal. Beberapa macam
aktivitas harus diterapkan guru pada saat pembelajaran berlangsung.
Guru berperan untuk menciptakan kondisi yang kondusif agar
tercipta pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran yang bermakna
terjadi ketika siswa berusaha menemukan sendiri jawaban dari
masalah yang diajukan dengan pengetahuan yang dimiliki sehingga
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dalam pembelajaran siswa memperoleh konsep-konsep baru yang
dapat diserap. Dalam proses pembelajaran siswa belajar dengan
mengalaminya sendiri pengetahuan yang dipelajari sehingga siswa
memperoleh pengetahuan, pemahaman dan keterampilan serta
perilaku lainnya termasuk sikap dan nilai.
Dalam hal ini, diharapkan adanya interaksi antara guru dengan
siswa maupun antara sesama siswa pada saat pembelajaran
berlangsung sehingga siswa menjadi lebih aktif dan kreatif dalam
belajar. Melalui keaktifan siswa dalam pembelajaran dapat
mempengaruhi hasil belajar siswa tersebut. keaktifan belajar siswa
nantinya diharapkan akan memperbaiki hasil belajar siswa pada
materi pelajaran yang bersangkutan.
b.

Klasifikasi Keaktifan
Menurut Sardiman (2009:100–101), keaktifan siswa dalam
belajar dapat diklasifikasikan, yaitu:
1) Visual activities meliputi membaca, melihat gambar-gambar,
mengamati eksperimen, demonstrasi, dan mengamati orang lain
bekerja.
2) Oral activities meliputi mengemukakan suatu fakta atau prinsip,
menghubungkan

suatu

kejadian,

mengajukan

pertanyaan,

memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi
dan interupsi.
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3) Listening activities meliputi mendengarkan penyajian bahan,
mendengarkan

percakapan

atau

diskusi

kelompok,

mendengarkan musik, pidato.
4) Writing activities meliputi menulis cerita, menulis laporan,
karangan, angket, menyalin.
5) Drawing activities meliputi menggambar, membuat grafik,
diagram, peta.
6) Motor activities meliputi melakukan percobaan, memilih alatalat, melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan permainan, menari dan berkebun.
7) Mental activities meliputi merenung, mengingat, memecahkan
masalah, menganalisis faktor-faktor, melihat hubungan-hubungan dan membuat keputusan.
8) Emotional activities meliputi minat, membedakan, berani,
tenang dan lain-lain.

Berdasarkan klasifikasi di atas menunjukkan keaktifan siswa yang
bervariasi. Guru memegang peranan penting untuk menjamin setiap
siswa memperoleh pengetahuan. Guru juga harus selalu melibatkan siswa
untuk aktif mencari, memperoleh, dan mengolah jawaban dari suatu
masalah yang dipertanyakan dari berbagai sumber.
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3.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keaktifan Siswa
Terdapat faktor-faktor

yang dapat mempengaruhi timbulnya

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Menurut Gagne dan Briggs
(dalam Martinis, 2007:84), faktor-faktor tersebut diantaranya:
a.

memberikan motivasi atau menarik perhatian peserta didik, sehingga
mereka berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran,

b.

menjelaskan tujuan instruksional (kemampuan dasar kepada peserta
didik),

c.

mengingatkan kompetensi belajar kepada peserta didik,

d.

memberikan stimulus (masalah, topik, dan konsep yang akan
dipelajari),

e.

memberikan petunjuk kepada peserta didik cara mempelajari,

f.

memunculkan aktifitas, partisipasi peserta didik dalam kegiatan
pembelajaran,

g.

memberikan umpan balik (feedback),

h.

melakukan tagihan-tagihan kepada peserta didik berupa tes sehingga
kemampuan peserta didik selalu terpantau dan terukur, dan

i.

menyimpulkan

setiap

materi

yang

disampaikan

diakhir

pembelajaran.
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa
keaktifan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang dapat
membangun semangat siswa untuk aktif dalam pembelajaran, salah satu
cara meningkatkan keaktifan yaitu dengan mengenali keadaan siswa
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yang kurang terlibat dalam proses pembelajaran. Keaktifan belajar siswa
nantinya diharapkan akan memperbaiki hasil belajar siswa pada materi
pelajaran yang bersangkutan.
4.

Hasil Belajar
a.

Pengertian Hasil Belajar
Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertianpengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan (Agus Suprijono,
2014: 5). Hasil belajar merupakan alat untuk mengetahui
keberhasilan guru mengajar dan keberhasilan siswa dalam belajar.
Setiap akhir pelajaran diadakan evaluasi belajar yang bertujuan
untuk mengukur keberhasilan proses belajar mengajar.
Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki
siswa

setelah

pembelajaran

menerima

pengalaman

belajar.

Proses

dianggap berhasil jika siswa mampu mencapai

tujuan yang telah ditentukan (Hamalik, 2003). Sedangkan Mulyono
(2003) menyatakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang
diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar.
Agar dapat meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, seorang
guru harus mampu berinteraksi dan membangun hubungan baik
dengan siswa melalui proses pembelajaran. Selain itu, model
pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran juga dapat
mempengaruhi hasil belajar siswa.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
16

Melalui hal tersebut, guru dapat mengukur seberapa jauh hasil
belajar yang dicapai oleh siswa. Dalam sistem pendidikan nasional,
rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan kurikuler maupun tujuan
instruksional, menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benyamin
Bloom dalam Sudjana (2010:22)

yang secara garis besar

membaginya menjadi tiga ranah, yakni:
1) Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang
terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan,
pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Dua aspek
pertama disebut kognitif tingkat rendah dan empat aspek
berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi.
2) Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima
aspek, yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian,
organisasi, dan internalisasi.
3) Ranah

psikomotoris

berkenaan

dengan

hasil

belajar

keterampilan dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah
psikomotoris, yakni:
a) gerakan refleks,
b) keterampilan gerakan dasar,
c) kemampuan perceptual,
d) keharmonisan atau ketepatan,
e) gerakan keterampilan kompleks, dan
f)

gerakan ekspresif dan interpretatif.
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Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. Dari
ketiga ranah itu, ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai oleh
para guru di sekolah karena berkaitan dengan kemampuan para siswa
dalam menguasai isi bahan pengajaran.
Dari penjelasan tersebut mengenai hasil belajar, dapat
disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan pada kognitif,
afektif, dan psikomotorik sebagai pengaruh pengalaman belajar yang
dialami siswa yang telah dipelajari. Penggunaan model pembelajaran
di kelas juga menjadi hal utama dalam meningkatkan hasil belajar
siswa, sehingga seorang guru perlu mempelajari model-model
pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan situasi dan kondisi
siswa.
Hasil belajar dapat diketahui setelah proses pembelajaran
berlangsung. Menurut Sudjana (2009:35), alat penilaian hasil belajar
adalah tes, baik tes uraian maupun tes objektif. Berdasarkan
pendapat di atas maka dapat dianalisis bahwa hasil belajar dapat
diukur dengan menggunakan tes.
Tes pada umumnya digunakan untuk menilai dan mengukur
hasil belajar siswa, terutama kognitif berkenaan dengan penguasaan
bahan pengajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tes yang
digunakan bisa berbentuk tes uraian atau tes objektif yang terdiri dari
uraian bebas, uraian terbatas dan uraian berstruktur. Sedangkan tes
objektif terdiri dari bentuk pilihan benar salah dan pilihan berganda.
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b.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar
Menurut Munadi dalam Rusman (2012:124), faktor-faktor yang
mempengaruhi hasil belajar antara lain meliputi faktor internal dan
faktor eksternal. Menurut Slameto (2003:54), faktor-faktor yang
mempengaruhi hasil belajar dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:
1) Faktor internal yang terdiri dari:
a) faktor jasmaniah (kesehatan dan cacat tubuh),
b) faktor psikologis (inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif,
kematangan dan kesiapan), dan
c) faktor kelelahan.
2) Faktor eksternal yang terdiri dari:
a) faktor keluarga (cara orang tua mendidik, relasi antara
anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi
keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang
kebudayaan),
b) faktor sekolah (cara guru mengajar, kurikulum, relasi guru
dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah,
alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran diatas
ukuran, keadaan gedung, dan fasilitas sekolah, model
pembelajaran yang digunakan dan media dalam mengajar,
dan tugas rumah), dan
c) faktor masyarakat (kegiatan siswa dalam masyarakat, mass
media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat).
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Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktorfaktor yang mempengaruhi hasil belajar terdiri dari faktor internal dan
faktor eksternal. Faktor internal dan eksternal memiliki hubungan yang
dapat mempengaruhi kualitas hasil belajar siswa dalam proses belajar.
5.

Model Pembelajaran Inkuiri
a.

Pengertian Model Pembelajaran Inkuiri
Al Tabany (2014:78) menyebutkan bahwa inkuiri yang dalam
bahasa Inggris inquiry, berarti pertanyaan, atau pemeriksaan,
penyelidikan. Inkuiri sebagai suatu proses umum yang dilakukan
manusia untuk mencari atau memahami informasi. Gulo (2002)
dalam Trianto (2011:166), menyatakan strategi inkuiri berarti suatu
rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh
kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis,
kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri
penemuannya dengan penuh percaya diri. Pengajaran berdasarkan
inkuiri adalah suatu strategi yang berpusat pada siswa di mana
kelompok-kelompok siswa dihadapkan pada suatu persoalan atau
mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan di dalam suatu
prosedur dan struktur kelompok yang digariskan secara jelas
(Hamalik, 1991).
Dalam model pembelajaran ini, siswa di dorong untuk aktif
dalam pembelajaran seperti aktif menemukan sendiri jawaban dari
suatu masalah yang dipertanyakan dari berbagai sumber. Menurut
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Gulo seperti yang dikutip oleh Al Tabany (2014:83), menyatakan
bahwa inkuiri tidak hanya mengembangkan kemampuan intelektual
tetapi seluruh potensi yang ada, termasuk pengembangan emosional.
Dalam pembelajaran, pengembangan emosional siswa dilihat
berdasarkan kinerja dan mental siswa untuk berusaha mencari atau
menyelidiki masalah yang diajukan. Keterampilan inkuiri merupakan
suatu proses yang bermula dari merumuskan masalah, merumuskan
hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan membuat
kesimpulan.

Sedangkan

Piaget

menyatakan

bahwa

inkuiri

merupakan teknik yang mempersiapkan peserta didik pada situasi
untuk melakukan eksperimen sendiri secara luas agar melihat apa
yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, mengajukan pertanyaanpertanyaan dan mencari jawabannya sendiri, serta menghubungkan
penemuan yang lain, membandingkan apa yang ditemukannya
dengan yang ditemukan peserta didik lainnya.
Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan
bahwa inkuiri merupakan suatu proses yang ditempuh siswa secara
aktif menemukan sendiri jawaban dari suatu pertanyaan dari
berbagai sumber dengan merumuskan masalah, merumuskan
hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan membuat
kesimpulan dari suatu masalah yang dipertanyakan. Dalam
pembelajaran inkuiri siswa terlibat secara mental maupun fisik untuk
memecahkan masalah yang diberikan guru.
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b. Karakteristik Pembelajaran Inkuiri
Pembelajaran inkuiri mempunyai tiga karakteristik, yaitu:
1) Pembelajaran inkuiri menekankan kepada aktivitas siswa secara
maksimal untuk mencari dan menemukan, artinya pembelajaran
ini menempatkan siswa sebagai subyek belajar. Dalam proses
pembelajaran, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima
pelajaran melalui penjelasan guru secara verbal, tetapi mereka
berperan menemukan sendiri inti dari materi pelajaran yang
dipelajari.
2) Seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari
dan

menemukan

sendiri

jawaban

dari

sesuatu

yang

dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap
percaya diri (self belief). Aktivitas pembelajaran biasanya
dilakukan melalui proses tanya jawab antara guru dan siswa.
Oleh karena itu, kemampuan guru dalam menggunakan teknik
bertanya merupakan syarat utama dalam melakukan inkuiri.
3) Tujuan dari penggunaan strategi inkuiri dalam pembelajaran
adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis,
logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual
sebagai bagian dari proses mental. Dengan demikian, dalam
pembelajaran inkuiri siswa tak hanya dituntut untuk menguasai
materi pelajaran,

akan tetapi bagaimana

menggunakan potensi yang dimilikinya.

mereka dapat
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4) Ciri-ciri Model Pembelajaran Inkuiri
Ada beberapa ciri-ciri model pembelajaran inkuiri yang dapat
membedakan dengan model pembelajaran lainnya, diantaranya
(Anam, 2015:13-14):
a) Strategi inkuiri menekankan kepada aktivitas siswa secara
maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, pada
pembelajaran inkuiri menempatkan siswa sebagai subjek
belajar.
b) Seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk
mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang
dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan
sikap percaya diri (self belief).
c) Tujuan dari pembelajaran inkuiri yaitu mengembangkan
kemampuan berpikir secara sistematis, logis dan kritis, atau
mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian
dari proses mental.
Dalam model pembelajaran inkuiri, guru bertugas untuk
menyiapkan bahan pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa.
Guru memberikan masalah kemudian siswa diminta untuk mencari
pemecahan dari masalah yang diberikan. Dalam hal ini, siswa
dituntut lebih banyak belajar sendiri, aktif dalam pembelajaran,
dapat mengembangkan kreativitas dalam memecahkan masalah
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dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran guru
berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran.
c.

Prinsip-prinsip Model Pembelajaran Inkuiri
Ada

beberapa

menggunakan

prinsip

model

yang

harus

pembelajaran

diperhatikan

inkuiri

dalam

ketika
proses

pembelajaran (Anam, 2015 : 20), yaitu:
1) Berorientasi pada pengembangan intelektual
Pembelajaran inkuiri ini berorentasi pada hasil belajar dan
berorentasi pada proses belajar. Karena itu, kriteria keberhasilan
dari proses pembelajaran dengan menggunakan metode inkuiri
ditentukan oleh sejauh mana siswa dapat menguasai materi
pelajaran

melalui

aktivitas

siswa

dalam

mencari

dan

menemukan sesuatu.
2) Prinsip interaksi
Proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses interaksi, baik
interaksi antar siswa maupun interaksi siswa dengan guru,
bahkan interaksi lingkungan. Berarti menempatkan guru bukan
sebagai sumber belajar, tetapi sebagai pengatur lingkungan atau
pengatur itu sendiri.
3) Prinsip bertanya
Peran guru yang harus dilakukan dalam menggunakan metode
inkuiri adalah guru sebagai penanya. Berbagai jenis dan teknik
bertanya perlu dikuasai oleh setiap guru, apakah itu hanya
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bertanya hanya sekedar untuk meminta perhatian siswa,
bertanya untuk melacak, bertanya untuk mengembangkan
kemampuan, atau bertanya untuk menguji.
4) Prinsip belajar untuk berpikir
Belajar bukan hanya mengingat sejumlah fakta, belajar adalah
proses berpikir (learning how to think), yakni proses
mengembangkan potensi seluruh otak, baik otak kiri maupun
otak kanan.
5) Prinsip keterbukaan
Siswa diberikan kebebasan untuk mencoba sesuai dengan
perkembangan kemampuan logisa dan nalarnya.
d.

Langkah-langkah Model Pembelajaran Inkuiri
Gulo dalam buku Trianto (2009 : 168-169) menyatakan bahwa
kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran
inkuiri adalah sebagai berikut:
1) Mengajukan pertanyaan atau permasalahan.
Kegiatan inkuiri dimulai ketika pertanyaan atau permasalahan
diajukan.
2) Merumuskan hipotesis
Hipotesis adalah jawaban sementara atas pernyataan atau solusi
permasalahan yang dapat diuji dengan data. Untuk memudahkan
proses ini, guru menanyakan kepada siswa gagasan mengenai
hipotesis yang mungkin.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
25

3) Mengumpulkan data
Hipotesis digunakan untuk menuntun proses pengumpulan data.
4) Analisis data
Siswa bertanggung jawab menguji hipotesis yang telah
dirumuskan dengan menganalisis data yang diperoleh.
5) Membuat kesimpulan.
Langkah penutup dari pembelajaran inkuiri yaitu membuat
kesimpulan sementara berdasarkan data yang diperoleh siswa.
Sedangkan menurut Gulo (2002) dalam Trianto (2011:168)
menyatakan bahwa inkuiri tidak hanya mengembangkan kemampuan
intelektual tetapi seluruh potensi yang ada, termasuk pengembangan
emosional dan keterampilan inkuiri merupakan proses yang bermula
dari perumusan masalah,merumuskan hipotesis, mengumpulkan
data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan.
e.

Sintaks Model Pembelajaran Inkuiri
Adapun sintaks belajar melalui inkuiri tidak jauh berbeda
dengan langkah-langkah kerja para ilmuwan dalam menemukan
sesuatu. Adapun sintaks menurut Eggen & Kauchak (1996), tahapan
pembelajaran inkuiri adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1 Tahapan Pembelajaran Inkuiri
Menyajikan
masalah

Fase
pertanyaan

Membuat Hipotesis

Perilaku Guru
atau Guru
membimbing
siswa
mengidentifikasi masalah dan
masalah dituliskan di papan tulis.
Guru membagi siswa dalam
kelompok.
Guru memberikan kesempatan
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Fase

Perilaku Guru
pada siswa untuk curah pendapat
dalam membentuk hipotesis.
Guru membimbing siswa dalam
menentukan
hipotesis
yang
relevan dengan permasalahan dan
memprioritaskan hipotesis mana
yang
menjadi
prioritas
penyelidikan.
Merancang percobaan
Guru memberikan kesempatan
pada siswa untuk menentukan
langkah-langkah yang sesuai
dengan hipotesis yang akan
dilakukan. Guru membimbing
siswa mengurutkan langkahlangkah percobaan.
Melakukan
percobaan
untuk Guru
membimbing
siswa
memperoleh informasi
mendapatkan informasi melalui
percobaan.
Mengumpulkan dan menganalisis Guru memberi kesempatan pada
data
tiap
kelompok
untuk
menyampaikan hasil pengolahan
data yang terkumpul.
Membuat kesimpulan
Guru membimbing siswa dalam
membuat kesimpulan

Sudjana (1989) menyatakan ada lima tahapan yang ditempuh
dalam melaksanakan pembelajaran inkuiri yaitu:
1) Merumuskan masalah untuk dipecahkan siswa;
2) Menetapkan jawaban sementara atau lebih dikenal dengan
istilah hipotesis;
3) Mencari informasi, data, dan fakta yang diperlukan untuk
menjawab hipotesis atau permasalahan;
4) Menarik kesimpulan jawaban atau generalisasi; dan
5) Mengaplikasikan kesimpulan.
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f.

Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Inkuiri
Menurut Al Thabany (2014 : 82) pembelajaran inkuiri
merupakan pembelajaran yang banyak dianjurkan karena memiliki
beberapa keunggulan, diantaranya:
1) Menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan
psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui
metode ini dianggap lebih bermakna.
2) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai
dengan gaya belajar.
3) Sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang
menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku lewat
pengalaman.
4) Mampu melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan
di atas rata-rata.
5) Sehingga siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak
akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar.
Di samping memiliki keunggulan, pembelajaran ini juga
mempunyai kelemahan, diantaranya:
1) Sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa.
2) Sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentur
dengan kebiasaan siswa dalam belajar.
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3) Kadang-kadang dalam mengimplementasikannya, memerlukan
waktu

yang

panjang

sehingga

sering

guru

sulit

menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan.
4) Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan
siswa menguasai materi pelajaran, maka strategi ini tampaknya
akan sulit diimplementasikan.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa penerapan model inkuiri merupakan
rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir
secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban
dari suatu masalah yang dipertanyakan. Dalam proses pembelajaran
siswa yang berperan aktif mencari sendiri pemecahan masalah.
6.

Materi Segiempat
Segiempat adalah suatu bidang datar yang dibentuk/dibatasi oleh
empat garis lurus sebagai sisinya. Bangun datar segiempat meliputi
persegi panjang, persegi, jajargenjang, belah ketupat, layang-layang dan
trapesium. Dalam penelitian ini materi yang dipelajari adalah mengenai
bangun datar persegi panjang (Sumber: Matematika untuk SMP kelas
VII).
a.

Persegi panjang
1) Pengertian persegi panjang
Persegi panjang adalah jajargenjang yang salah satu sudutnya
.
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C

Lebar

D

A

B

Panjang

Gambar 2.1 Persegi Panjang

2) Sifat-sifat persegi panjang
a) Sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar
̅̅̅̅

̅̅̅̅ dan ̅̅̅̅

Keterangan

̅̅̅̅

panjang,
D

C

>p >

>

>
A

lebar

l

l

>p>

B

Gambar 2.2 Sifat Pesegi Panjang

b) Setiap sudutnya siku-siku (

)

D

C

A

B

Gambar 2.3 Sudut Persegi Panjang

c) Mempunyai dua buah diagonal yang sama panjang dan
saling berpotongan di titik pusat persegi panjang. Titik
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tersebut membagi diagonal menjadi dua bagian sama
panjang.
̅̅̅̅

̅̅̅̅ dan ̅̅̅̅

̅̅̅̅
C

D
O
A

B

Gambar 2.4 Diagonal Persegi Panjang

d) Mempunyai dua sumbu simetri yaitu sumbu vertikal dan
horizontal.
D

C

A

B

Gambar 2.5 Sumbu Simetri Persegi Panjang

3) Keliling dan Luas Persegi Panjang
a) Keliling Persegi Panjang
C

D
p
l

l
A

p

B

Gambar 2.6 Keliling Persegi Panjang

Keliling persegi panjang sama dengan jumlah seluruh
panjang sisi-sisinya. Jika ABCD adalahpersegi panjang
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dengan panjang p dan lebar l, maka keliling
dan dapat ditulis sebagai:

b) Luas Persegi Panjang
D

C

A

B

Gambar 2.7 Luas Persegi Panjang

Luas persegi panjang adalah banyaknya persegi satuan yang
menutupi permukaan persegi panjang. Luas persegi panjang
sama dengan hasil kali panjang dan lebarnya. Berdasarkan
gambar tersebut, maka luas

dan

dapat dituls sebagai:

B. Penelitian yang Relevan
Kajian teori perlu didukung dengan penelitian yang relevan. Penelitian
yang relevan berdasarkan kajian teori yaitu: Devy Egninta Tarigan

(2006)

dan Yovita Mino Meiwati (2010) yang dijabarkan pada tabel dibawah ini:
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Tabel 2.2 Penelitian yang Relevan
No
1

2

Nama
Judul Penenlitian
Devy
Egninta Penerapan Metode Inkuiri
Tarigan (2006)
Pada
Pembelajaran
Matematika
dengan
Pokok Bahasan Aturan
Perkalian dan Permutasi
Pada Siswa Kelas XI IPA
4
SMA
Negeri
5
Yogyakarta.
Yovita
Mino Keefektifan
Model
Meiwati (2010)
Pembelajaran
Inkuiri
Ditinjau Dari Keaktifan
dan Hasil Belajar Siswa
Kelas VIII SMP 1
Samigaluh Pada Materi
Bangun Ruang Sisi Datar
Tahun Ajaran 2014/2015.

Hasil Penelitian
Metode inkuiri efektif
terhadap hasil belajar
siswa pada pokok
bahasan
aturan
perkalian
dan
permutasi.

Penggunaan
model
pembelajaran inkuiri
lebih
efektif
di
banding dengan model
pembelajaran
konvensional ditinjau
dari hasil belajar dan
keaktifan siswa pada
materi bangun ruang
sisi datar di kelas VIII
SMP 1 Samigaluh
pada materi bangun
ruang sisi datar tahun
ajaran 2014/2015.

Sumber : Perpustakaan Universitas Sanata Dharma

C. Kerangka Berpikir
Dalam pembelajaran matematika, siswa diharapkan dapat terlibat aktif
dalam proses pembelajaran dengan menemukan sendiri jawaban dari
permasalahan yang diajukan dan mampu berinteraksi dengan lingkungan
sekitar sehingga siswa memperoleh pengetahuan, pemahaman,

dan

keterampilan melalui pengalaman belajarnya. Melalui pengalaman belajar
tersebut,

siswa

diharapkan

dapat

mengolah

dan

mengkonstruksi

pengetahuannya menjadi lebih baik sehingga dapat meningkatkan hasil
belajarnya. Hasil observasi menunjukkan bahwa siswa di SMP Santo
Aloysius Turi kelas VII C merupakan kelas yang tingkat akademiknya

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
33

rendah. Selain itu, beberapa siswa cenderung pasif dalam pembelajaran dan
lebih senang membuat gaduh saat pembelajaran berlangsung.
Dalam pembelajaran, Guru berperan untuk menciptakan kondisi yang
kondusif agar tercipta pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran yang
bermakna terjadi ketika siswa berusaha menemukan sendiri jawaban dari
masalah yang diajukan dengan pengetahuan yang dimiliki sehingga dalam
pembelajaran siswa memperoleh konsep-konsep baru yang dapat diserap. Hal
ini bertujuan agar siswa menjadi lebih aktif dan kreatif dalam belajar. Melalui
keaktifan siswa dalam pembelajaran dapat mempengaruhi hasil belajar siswa
tersebut. Keaktifan dan hasil belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor.
Guru adalah salah satu faktor penentu keberhasilan suatu pembelajaran.
Sebagai seorang pendidik, guru harus mampu menentukan model
pembelajaran yang tepat dalam kegiatan pembelajaran yang memungkinkan
siswa aktif menemukan sendiri jawaban dari masalah yang diajukan. Salah
satu model pembelajaran yang cocok diterapkan dalam pembelajaran
matematika adalah model pembelajaran inkuiri.
Menurut Gulo, seperti yang dikutip oleh Trianto (2007), model
pembelajaran inkuiri tidak hanya mengembangkan kemampuan intelektual
tetapi seluruh potensi yang ada, termasuk pengembangan emosional dan
keterampilan. Model pembelajaran inkuiri merupakan suatu proses yang
bermula dari merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan
data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan. Model pembelajaran
inkuiri melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari
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dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka
dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri.
Berdasarkan uraian tesebut, melalui pembelajaran menggunakan model
pembelajaran inkiri diharapkan pembelajaran lebih menyenangkan dan
membuat siswa lebih aktif serta mampu meningkatkan hasil belajar siswa.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.
Penelitian deskriptif berarti penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan
atau menjelaskan secara sistematis, faktual dan akurat yang terjalin saat
sekarang (Sanjaya, 2013: 59). Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan
pelaksanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran inkuiri,
keaktifan dan hasil belajar siswa kelas VII C SMP Santo Aloysius Turi tahun
ajaran 2016/2017 melalui penerapan model pembelajaran inkuiri.

B. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian dilaksanakan di kelas VII C SMP Santo Aloysius Turi.
Waktu penelitian dilaksanakan pada semester II bulan Maret sampai Mei
2017 tahun ajaran 2016/2017 SMP Santo Aloysius yang beralamatkan di
Desa Donokerto, Turi, Sleman, Yogyakarta. Alasan peneliti memilih sekolah
ini karena SMP Santo Aloysius adalah tempat praktik Program Pengalaman
Lapangan (PPL) pada semester sebelumnya. Selain itu, peneliti sudah
mengetahui situasi dan kondisi sekolah tersebut sehingga memudahkan
peneliti dalam melaksanakan penelitian.

35
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C. Subyek dan Obyek Penelitian
Dalam penelitian ini adapun subyek dan obyek penelitian adalah sebagai
berikut:
1.

Subyek penelitian
Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII C SMP Santo
Aloysius Turi tahun ajaran 2016/2017.

2. Obyek penelitian
Obyek dalam penelitian ini yaitu penggunaan model pembelajaran inkuiri
dalam pembelajaran matematika terhadap keaktifan dan hasil belajar
siswa kelas VII C SMP Santo Aloysius Turi tahun ajaran 2016/2017.

D. Bentuk Data
1. Data kualitatif
Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal
bukan dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini yang termasuk data
kualitatif yaitu data keterlaksanaan pembelajaran, keaktifan siswa, hasil
beljar siswa, dan wawancara.
2. Data kuantitatif
Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung
secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan
dengan bilangan atau berbentuk angka. Dalam penelitian ini yang
termasuk data kuantitatif yaitu data keterlaksanaan pembelajaran,
keaktifan siswa, dan hasil beljar siswa.
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E. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:
1.

Metode Tes
Tes digunakan untuk mengukur hasil belajar matematika siswa
setelah melaksanakan pembelajaran menggunakan model pembelajaran
inkuiri dengan materi yang diujikan adalah persegi panjang.

2.

Metode Observasi
Kegiatan observasi dilakukan untuk mengamati kegiatan guru dan
siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran
inkuiri berdasarkan lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran dan
mengamati keaktifan siswa dalam proses pembelajaran berdasarkan
lembar observasi keaktifan siswa yang telah disusun peneliti sebelumnya.

3.

Metode Wawancara
Wawancara bertujuan untuk mengetahui secara langsung seluruh
informasi dari subyek penelitian. Wawancara dilaksanakan setelah
melaksanakan

pembelajaran

matematika

menggunakan

model

pembelajaran inkuiri dan tes hasil belajar siswa. Pertanyaan wawancara
terkait

dengan

pembelajaran

matematika

menggunakan

model

pembelajaran inkuiri pada materi persegi panjang, keaktifan siswa dan
tes hasil belajar siswa. Hasil wawancara akan digunakan untuk
membandingkan hasil tes akhir dan data keaktifan siswa. Peneliti
menggunakan perekam suara untuk menujukkan keabsahan data
wawancara.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
38

F. Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1.

Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran
Lembar

keterlaksanaan

pembelajaran

berisi

langkah-langkah

pembelajaran yang akan dilaksanakan peneliti menggunakan model
pembelajaran inkuiri dalam pembelajaran matematika. Pengamatan
dilakukan oleh 2 orang pengamat yang akan mengamati peneliti yang
berperan sebagai seorang guru dengan memberi tanda centang (V) pada
kolom “YA” untuk kegiatan yang terlaksana dan “TIDAK” untuk
kegiatan yang tidak terlaksana. Selama pembelajaran berlangsung, salah
satu rekan peneliti bertugas untuk merekam proses pembelajaran sebagai
konfirmasi pembelajaran.
2.

Lembar Observasi Keaktifan Siswa
Selain mengamati keterlaksanaan pembelajaran, pada penelitian ini
juga akan dilakukan pengamatan terhadap keaktifan siswa dalam proses
pembelajaran menggunakan model pembelajaran inkuiri. Pengamatan
keaktifan siswa dilakukan oleh 2 orang pengamat. Pengamat mengamati
keaktifan siswa dalam kelompok berdasarkan aktivitas yang dilakukan
siswa kemudian mendeskripsikan aktivitas masing-masing siswa dalam
kelompok. Adapun aspek keaktifan siswa yang harus diamati adalah
sebagai berikut:
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Tabel 3.1 Aspek-aspek Keaktifan Siswa
No

3.

Aspek

Aktivitas yang Menggambarkan Keaktifan
Siswa membaca buku sumber sesuai dengan
materi yang sedang dibahas.

1

Visual activities

2

Oral activities

3

Listening activities

Siswa mendengarkan atau memperhatikan pada
saat guru atau siswa lainnya menjelaskan.

4

Writing activities

Siswa mencatat informasi penting dari materi
yang dibahas.

5

Drawing activities

6

Motor activities

7

Mental activities

8

Emotional activities

Siswa
mengamati
gambar-gambar
yang
disediakan
Siswa menyampaikan ide atau pendapat ketika
diskusi kelompok atau diskusi kelas.
Siswa mengajukan pertanyaan kepada guru atau
kepada siswa lainnya.
Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru
atau siswa lainnya.

Siswa menggambarkan bangun datar sesuai
perintah atau petunjuk yang diberikan.
Siswa melakukan kegiatan sesuai petunjuk pada
LKS yang dibagikan.
Berusaha mencari berbagai informasi yang
diperlukan untuk pemecahan masalah
Terlibat dalam pemecahan masalah.
Siswa berani menyampaikan hasil pekerjaannya
di depan kelas.

Tes Hasil Belajar
Dalam mengumpulkan data, peneliti mengadakan tes hasil belajar
berupa tes tertulis. Bentuk soal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
uraian yang berisi 5 soal. Tujuannya untuk mengetahui pemahaman
siswa mengenai pengertian, sifat-sifat, keliling dan luas persegi panjang
setelah melaksanakan pembelajaran matematika menggunakan model
pembelajaran inkuiri.
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Tabel 3.2 Kisi-kisi Soal Tes Akhir
Kompetensi Dasar

Indikator

3.6 Mengidentifikasi
3.6.1 Menjelaskan
sifat-sifat
bangun
pengertian
datar
dan
persegi panjang.
menggunakannya
3.6.2 Menjelaskan
untuk menentukan
sifat-sifat persegi
keliling dan luas
panjang.
3.6.3 Menggunakan
rumus keliling
persegi panjang.
3.6.4 Menggunakan
rumus
luas
persegi panjang.
4.7 Menyelesaikan
4.7.1 Menyelesaikan
permasalahan nyata
masalah
yang
terkait penerapan
berkaitan dengan
sifat-sifat persegi
menghitung
panjang, persegi,
keliling dan luas
trapesium,
persegi panjang.
jajargenjang, belah
ketupat, dan layanglayang.

4.

Bentuk
Tes
Essay

Nomor
Soal
1

2

3

4

5

Lembar Wawancara
Wawancara dilakukan untuk menganalisis pendapat siswa mengenai
pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran inkuiri
dengan mendeskripsikan hasil wawancara yang dilakukan. Pedoman
wawancara yang digunakan adalah sebagai berikut:
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Tabel 3.3 Kisi-kisi Pedoman Wawancara Siswa
Indikator

Pertanyaan
Pada saat pembelajaran matematika, apakah kamu turut
aktif dalam mengerjakan tugas yang diberikan?
Apakah kamu turut aktif pada saat diskusi kelompok
atau diskusi kelas? Jelaskan!
Apakah kamu mendengarkan atau memperhatikan pada
saat guru atau siswa lainnya menjelaskan?

Keaktifan siswa

Pembelajaran
matematika
menggunakan
model
pembelajaran
inkuiri

Apa yang kamu lakukan jika menemukan informasi
penting mengenai materi yang dibahas?
Usaha apa saja yang kamu lakukan untuk mencari
berbagai informasi yang diperlukan dalam pemecahan
masalah?
Bagaimana keterlibatan kamu dalam pemecahan
masalah?
Apakah materi persegi panjang sulit atau mudah?
mengapa?
Apa yang kamu lakukan ketika mengalami kesulitan
dalam mempelajari materi persegi panjang?
Apakah Pembelajaran matematika menggunakan model
pembelajaran inkuiri membantu kamu dalam memahami
materi persegi panjang? kenapa?
Apakah soal tes hasil belajar yang diberikan sulit atau
mudah? soal nomor berapa? alasannya!
Kendala atau hambatan apa saja yang kamu hadapi saat
mengikuti pembelajaran matematika menggunakan
model pembelajaran inkuiri pada materi persegi
panjang? jelaskan!
Usaha apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi
kendala atau hambatan tersebut?

G. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini teknik analisis data adalah sebagai berikut:
1.

Hasil Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran
Dalam penelitian ini, analisis data keterlaksanaan pembelajaran
berdasarkan hasil pengamatan pengamat dengan mengisi lembar
keterlaksanaan pembelajaran yang berisi langkah-langkah pembelajaran
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matematika menggunakan model pembelajaran inkuiri

yang akan

dilaksanakan peneliti yang bertindak sebagai guru. Perhitungan
keterlaksanaan pembelajaran dilakukan dengan memberikan skor pada
tiap pilihan yang disediakan pada lembar observasi, yaitu skor 1 untuk
pilihan „Ya” dan Skor 0 pada pilihan “Tidak”. Pengkategorian
persentase

keterlaksanaan

pembelajaran

berdasarkan

kategori

keterlaksanaan pembelajaran menurut Harahap (1982) adalah sebagai
berikut:
Tabel 3.4 Kategori Keterlaksanaan Pembelajaran
Persentase
Keterlaksanaan
81% - 100%
61% – 80,99%
41% – 60,99%
21% – 40,99%
0% - 20,99%

2.

Kategori
Baik sekali
Baik
Cukup
Kurang
Kurang sekali

Hasil Observasi Keaktifan Siswa
Analisis data hasil observasi keaktifan siswa berdasarkan hasil
pengamatan pengamat dengan memberikan tanda centang (V) pada
lembar observasi keaktifan siswa sesuai dengan aktivitas yang dilakukan
siswa

selama

pembelajaran

matematika

menggunakan

model

pembelajaran inkuiri. Perhitungan capaian keaktifan masing-masing
siswa menggunakan rumus sebagai berikut (Nugrahini Dwi Wijayanti,
2012: 67):
Capaian
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Pedoman kategori keaktifan siswa pada pembelajaran menurut Arikunto
(2007: 18) adalah sebagai berikut:
Tabel 3.5 Pedoman kategori untuk keaktifan siswa
Capaian

3.

Kategori
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah

Tes Hasil Belajar
Dalam tes hasil belajar siswa, teknik aalisis data yang digunakan
adalah teknik analisis data secara kuantitatif dan teknik analisis data
secara kualitatif.
a.

Analisis data secara kuantitatif
Teknik analisis data secara kuantitatif bertujuan untuk
menentukan nilai pada tes hasil belajar siswa, berdasarkan
perhitungan nilai masing-masing siswa menggunakan rumus sebagai
berikut:
Nilai
Berdasarkan

∑
∑

perhitungan

tersebut

kemudian

nilai

siswa

dikategorikan berdasarkan kategori kemampuan siswa menurut
Arikunto (2012):
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Tabel 3.6 Kategori Tingkat Kemampuan Siswa
Nilai

Kategori
Sangat baik
Baik
Cukup
Kurang
Kurang sekali

Selain berdasarkan tingkat kemampuan siswa, hasil belajar
siswa juga dilihat dari nilai KKM (Kategori Ketuntasan Minimal)
siswa yang telah ditetapkan oleh SMP Santo Aloysius Turi yaitu 73.
Berdasarkan nilai KKM akan diketahui siswa yang mencapai KKM
dan tidak mencapai KKM.
b.

Analisis Data Secara Kualitatif
Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas
dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan
berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya
jenuh. Berikut langkah-langkah analisis data menurut miles dan
Huberman:
1) Data Reduction (Reduksi data)
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang
pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan
polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data
yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih
jelas,

dan

mempermudah

pengumpulan data selanjutnya.

peneliti

untuk

melakukuan
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2) Data Display (Penyajian data)
Penyajian data dapat dilakuan dalam bentuk uraian singkat,
bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya.
Miles dan Huberman (1984) menyatakan : “the most frequent
form of display data for qualitative research data in the past has
been narative text” artinya yang paling sering digunakan untuk
menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang
bersifat naratif. Dalam penelitian ini, penyajian data berupa
uraian singkat.
3) Conclusion Drawing/verification (kesimpulan atau verifikasi)
Langkah ketiga analisis data dalam penelitian kualitatif
menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan
verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat
sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak
ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap
pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang
dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang
valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan
merupakan kesimpulan yang kredibel.
4.

Wawancara
Wawancara bertujuan untuk mengetahui secara langsung seluruh
informasi

dari subyek

diwawancarai

untuk

penelitian.

hasil

belajar

Pemilihan siswa
berdasarkan

yang akan

kategori

tingkat
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kemampuan siswa menurut Arikunto (2010) dan keaktifan siswa
berdasarkan kategori keaktifan siswa menurut Arikunto (2007). Hasil
wawancara akan digunakan untuk mengkonfirmasi hasil tes akhir dan
data keaktifan siswa. Peneliti menggunakan perekam suara untuk
menujukkan keabsahan data wawancara.

H. Keabsahan Data
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi.
Triangulasi diartikan sebagi teknik pengumpulan data yang bersifat
menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data
yang telah ada. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik
wawancara untuk memperkuat dan melihat kekonsistenan hasil tes akhir dan
keaktifan siswa agar data dapat dipercaya.
Dalam penelitian ini, uji keabsahan instrumen menggunakan uji pakar.
Adapun pakarnya adalah dosen pembimbing dan guru mata pelajaran
matematika kelas VII SMP Santo Aloysius Turi.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SMP Santo Aloysius Turi yang
beralamatkan di Desa Donokerto, Turi, Sleman, Yogyakarta pada awal bulan
Maret 2017 sampai akhir bulan Mei 2017 semester 2 tahun ajaran 2016/2017.
Kelas yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah kelas VII C dengan
banyak siswa 23 orang yang terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 10 siswa
perempuan. Pembagian kelas di SMP Santo Aloysius Turi berdasarkan
kemampuan akademik siswa di mana kelas VII C merupakan kelas dengan
kemampuan akademik rendah. Siswa di kelas VII C berasal dari daerah yang
berbeda-beda sehingga beberapa siswa masih membutuhkan waktu untuk
menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah, cara belajar, dan cara
bersikap.
Dalam proses pembelajaran matematika berdasarkan hasil observasi,
siswa siap mengikuti

proses pembelajaran

di

mana siswa sudah

mempersiapkan alat tulis dan buku matematika sebelum guru masuk kelas.
Ketika guru menjelaskan, siswa memperhatikan pada saat guru membahas
soal yang masih dianggap sulit. Namun beberapa siswa tidak memperhatikan
penjelasan guru dan sibuk dengan kegiatannya sendiri. Siswa cenderung aktif
dengan kegiatan-kegiatan yang tidak berkaitan dengan pembelajaran. Selama
pembelajaran, siswa juga kurang aktif menjawab pertanyaan yang diajukan
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guru sehingga guru harus menunjuk siswa agar menjawab pertanyaan yang
diajukan. Selain itu, adapula siswa yang malu untuk bertanya kepada guru
maupun kepada temannya jika mengalami kesulitan dan cenderung diam.
Siswa di kelas VII C didominasi oleh laki-laki dan setiap siswa laki-laki
tersebut suka membuat kelas menjadi gaduh dan suka menggangu teman
lainnya yang sedang memperhatikan sehingga guru kesulitan untuk
mengkondisikan kelas.

B. Deskripsi Pelaksanaan Penelitian
Dalam

penelitian

ini,

peneliti

berperan

sebagai

guru

yang

mengajarkan materi persegi panjang menggunakan model pembelajaran
inkuiri. Proses pengambilan data dilakukan sebanyak 4 kali pertemuan yaitu
pembelajaran menggunakan model pembelajaran inkuiri sebanyak dua kali
pertemuan, tes akhir satu kali pertemuan untuk mengetahui tingkat
pemahaman siswa setelah menerapkan model pembelajaran inkuiri, dan
wawancara satu kali yang dilaksanakan setelah mengecek hasil tes akhir
siswa.
Proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran inkuiri akan
diamati oleh 2 pengamat berdasarkan lembar keterlaksanaan pembelajaran
dan lembar keaktifan siswa yang telah disusun peneliti sebelumnya. Untuk
memudahkan pengamatan keaktifan siswa, peneliti membagikan call card
berdasarkan nomor absen siswa.
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Rincian kegiatan pelaksanaan pengumpulan data adalah sebagai berikut:
Tabel 4.1 Rincian Kegiatan Penelitian
No.
1.

Hari
Kamis

Tanggal

Agenda Kegitan

6 April 2017

Pembelajaran matematika di kelas VII
C menggunakan model pembelajaran
inkuiri mengenai pengertian dan sifatsifat persegi panjang.

2.

Sabtu

8 April 2017

Pembelajaran matematika di kelas VII
C menggunakan model pembelajaran
inkuiri mengenai keliling dan luas
persegi panjang.

3.
4.

Senin
Sabtu

10 April 2017
6 Mei 2017

Tes hasil belajar
Wawancara

Berikut adalah hasil pelaksanaan kegiatan pembelajaran matematika
menggunakan model pembelajaran inkuiri, yaitu:
1. Pembelajaran Menggunakan Model Pembelajaran Inkuiri
a. Pertemuan I
1) Pendahuluan
Pada pertemuan pertama, guru mengawali pembelajaran
dengan memberikan salam kepada siswa. Kemudian, guru
mengecek kesiapan siswa sebelum pembelajaran dimulai. Untuk
mempermudah pengamatan, guru membagikan call card kepada
setiap

siswa

berdasarkan

nomor

presensinya.

Guru

menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu mengenai pengertian
dan sifat-sifat persegi panjang. Setelah itu, guru menyampaikan
apersepsi kepada siswa dengan menanyakan benda apa saja
yang berbentuk persegi panjang.
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Guru

: “Benda apa saja di sekitar kita yang berbentuk
persegi panjang?”

Siswa

: “papan tulis, pintu, meja.”

Guru

: “Kenapa benda-benda itu disebut

persegi

panjang?”
Siswa

: “Karena panjang sama lebarnya beda terus sisi
yang sejajar itu sama.”

Guru

: “Benar yang dikatakan teman kalian mengenai
persegi panjang.”

Selanjutnya guru memberikan motivasi kepada siswa
dengan menyampaikan manfaat mempelajari persegi panjang.
setelah kegiatan tersebut guru membagi siswa menjadi 4
kelompok secara acak.
2) Kegiatan Inti
Pada kegitan inti, guru membagikan LKS 1 mengenai
pengertian dan sifat-sifat persegi panjang. LKS digunakan untuk
mengajukan pertanyaan atau permasalahan dalam tahap awal
inkuiri. Setelah membagikan LKS 1, guru secara singkat
menjelaskan maksud dari permasalahan yang telah diberikan
kepada setiap kelompok. Pada tahap inkuiri yang kedua guru
memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan
pendapatnya berupa hipotesis atau dugaan sementara dari
masalah yang diberikan.
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Guru

: “Menurut kalian pengertian persegi panjang itu
apa?”

Siswa

: “Persegi panjang itu sisi yang berhadapannya
sama.”

Setelah menanyakan pendapat siswa mengenai pengertian
persegi panjang, guru membagi LKS kepada setiap kelompok.
Dalam LKS tersebut, permasalahan yang diberikan menuntun
siswa untuk mencari pengertian dan sifat-sifat persegi panjang,
sehingga berdasarkan kegiatan tersebut siswa dapat mengetahui
dan menemukan sendiri pengertian dan sifat-sifat persegi
panjang. Pada tahap inkuiri yang ketiga pada saat siswa bersama
kelompok berdiskusi, guru berkeliling ke tiap kelompok untuk
membimbing

siswa

yang

menemukan

kesulitan

dalam

mengerjakan masalah dalam LKS 1. Para pengamat mengamati
aktivitas guru dan siswa berdasarkan lembar observasi
keterlaksanaan pembelajaran dan mengamati setiap siswa yang
turut aktif dalam pembelajaran berdasarkan lembar keaktifan
siswa yang telah disusun guru sebelumnya. Setelah waktu
diskusi selesai, untuk tahap keempat dalam model pembelajaran
inkuiri guru meminta perwakilan dari

tiap kelompok untuk

menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Pada tahap
kelima dalam inkuiri guru akan membimbing siswa dalam
membuat kesimpulan berdasarkan hasil presentasi siswa di
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depan kelas dan memberikan penguatan mengenai hasil temuan
siswa. Untuk soal nomor 1 dan 2 siswa menyampaikan secara
lisan tanpa menuliskan jawabannya di papan tulis.

Gambar 4.1 Siswa Mempresentasikan Jawaban di Depan Kelas

Siswa

: “Yang (a) Sisi dari persegi panjang ABCD adalah
AB, DC, BC, DA. Yang (b) pasangan sisi sejajar
dan sama panjang adalah
Yang (c) sudut yang membentuk siku-siku adalah
Yang
(d)

pengertian

persegi

panjang

berdasarkan

keterangan di atas yaitu mempunyai 2 pasang sisi
yang sejajar yaitu AB dan DC, AD dan CB,
mempunyai empat sisi AB, DC, BC, DA, dan
mempunyai sudut
Guru

.”

: “Menurut kalian, apakah pengertian persegi
panjangnya sudah tepat?”

Guru : “Jika dijelaskan seperti yang dijelaskan teman kalian,
sama saja kita menyebutkan ciri-ciri persegi
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panjang. Ada yang bisa jelaskan pengertian persegi
panjang?”
Siswa

:

“Saya

mbak,

persegi

panjang

merupakan

segiempat bangun datar yang mempunyai dua
pasang sisi yang sama panjang dan memiliki empat
sudut siku-siku”.
Guru

: “Segiempat bangun datar?”

Siswa

:”Bangun datar segiempat”

Siswa

:”Bangun

datar

merupakan

segiempat.

bangun

datar

Persegi
segiempat

panjang
yang

mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang dan
memiliki empat sudut siku-siku.”
Guru

: “Mempunyai sisi yang sama panjang, apakah
sisinya hanya sama panjang?”

Siswa

: “Ya, tidak mesti.”

Guru

: “Sisi yang berhadapan itu panjangnya sama.
Apakah sisi AB dan CD sama panjang?”

Siswa

: “Ya”

Guru

:”Apakah sisinya sejajar?”

Siswa

: “Belum mesti”

Siswa

: “Sejajar”

Guru

: “Ya sejajar, jadi pengertian persegi panjang
bagaimana?”
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Siswa

:”Bangun datar segiempat yang sisinya sama
panjang.”

Guru

:”Coba Indra, persegi panjang adalah?”

Siswa

: “Persegi panjang adalah bangun datar segiempat
yang sisi berhadapan sejajar dan sama panjang
serta memliki empat sudut siku-siku.”

Berdasarkan

soal

nomor

1,

siswa

sudah

mampu

mengidentifikasi pengertian persegi panjang. Namun, siswa
masih sulit untuk menyimpulkan pengertian persegi panjang
berdasarkan hasil identifikasinya. Setelah memperoleh hasil
pada soal 1, guru melanjutkan membahas soal 2. Soal 2
dijelaskan oleh perwakilan dari kelompok 3.

Gambar 4.2 Siswa Mempresentasikan Jawaban di Depan Kelas

Guru

:

“Silahkan

perwakilan

dari

kelompok

3

menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas.”
Siswa

: “Yang (a) ya, sisi-sisi yang berhadapan sama
panjang sisi
setiap

Yang (b) besar
sudutnya

yaitu
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Yang

(c)

sama,

diagonal PR dan SQ. Yang (d) kedua sisinya
sejajar, panjang sisi yang berhadapan sama,
keempat sudutnya sama bebsar, diagonalnya sama
panjang.”
Guru

: “Jadi, berdasarkan kegiatan itu sifat-sifat persegi
panjang itu gimana?”

Siswa

: “Kedua sisinya sejajar, keempat sudutnya sama
besar, diagramnya...“

Siswa

: “diagram apa?“

Guru

: “Coba diulangi, yang pertama apa berdasarkan
sisinya gimana?”

Siswa

: “Sisinya sejajar dan sama panjang, keempat
sudutnya sama besar, diagonalnya sama panjang.

Guru

: “Yang

lain gimana? Ada yang jawabannya

berbeda”
Siswa

: “Tidak ada.”

Berdasarkan
mengidentifikasi

soal

nomor

sifat-sifat

2,

siswa

persegi

sudah

panjang.

memperoleh hasil pada soal 2, guru membahas soal 3.

mampu
Setelah
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Gambar 4.3 Siswa Mempresentasikan Jawaban di Depan Kelas

Siswa

: “Yang (a) Salah karena hanya sisi yang
berhadapan yang sama panjang, b. Salah karena
sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan
sejajar, (c) Benar karena pada persegi panjang
diagonal-diagonlnya mempunyai panjang yang
sama, yang (d) Benar karena pada persegi panjang
keempat sudutnya siku-siku.”

Berdasarkan soal nomor 3, siswa sudah mampu menjawab
pertanyaan dengan benar. Setelah memperoleh hasil pada soal 3,
guru membahas soal selanjutnya. Karena waktunya hampir
selesai guru meminta 2 orang siswa untuk menuliskan
jawabannya di papan tulis. Kemudian siswa menjelaskan
hasilnya kepada teman-temannya.
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Gambar 4.4 Siswa Menuliskan Jawaban di Depan Kelas

Siswa

:”Koordinat titik R adalah (13,8), panjang
, lebar

, panjang

.”
Siswa

: “Yang ditanyakan nilai x, yang diketahui
diagonalnya, jadi selesaikan seperti ini mbak.”

Guru

: “Apakah ada yang jawabannya berbeda?”

Siswa

: “sama.”

Berdasarkan soal nomor 4 dan 5, siswa sudah mampu
menentukan titik koordinat pada bidang kartesius, menentukan
lebar dan panjang diagonalnya serta menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan pengertian dan sifat-sifat persegi
panjang. Setelah memperoleh hasil pada soal 4 dan 5, guru
melanjutkan membahas soal 6. Untuk soal nomor 6, guru
langsung mengoreksi hasil yang dituliskan siswa dan bertanya
kepada siswa lainnya mengenai kebenaran jawaban nomor 6.
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Guru

: “Dari hasil yang telah dipaparkan teman kalian,
apakah pengerjaanya sudah benar?”

Siswa

: “Benar.”

Guru

: “Jadi lebar sisi BC berapa?”

Siswa

: “6 cm.”

Berdasarkan hasil diskusi kelompok, dapat dilihat bahwa
siswa sudah dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan
pengertian dan sifat-sifat persegi panjang. Namun, siswa masih
kurang teliti pada perhitungannya.
3) Penutup
Di akhir pembelajaran, guru bersama siswa menyimpulkan
materi yang telah dipelajari yaitu mengenai pengertian dan sifatsifat persegi panjang.
Guru : “Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, persegi
panjang itu apa?”
Siswa : “Persegi panjang adalah bangun datar segiempat
dengan sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama
pajang, serta keempat sudutnya siku-siku.”
Guru

: “Kemudian sifat-sifatnya apa saja?”

Siswa

: “Sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang,
keempat sudutnya siku-siku, kedua diagonalnya
sama panjang dam memiliki sumbu simetri.”
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Kemudian, guru memberikan pekerjaan rumah kepada
siswa untuk mengecek pemahaman siswa mengenai materi yang
telah dipelajari dan kemudian menyampaikan informasi
mengenai

pembelajaran

selanjutnya.

Selanjtnya

guru

mengucapkan salam.
Pada

pertemuan

pertama,

selama

proses

pembelajaran

berlangsung berjalan dengan lancar. Beberapa siswa sudah turut aktif
dalam pembelajaran di mana siswa membaca buku sumber yaitu buku
paket siswa sesuai dengan materi yang dibahas yaitu persegi panjang.
Pada saat LKS dibagikan dalam kelompok, siswa mengamati gambar
yang disediakan dan mampu menyampaikan ide atau pendapatnya
mengenai persegi panjang bahwa panjang dan lebarnya berbeda serta
sisi yang berhadapan sama panjang. Ketika diskusi, siswa mengajukan
pertanyaan kepada guru dan cenderung menghampiri guru untuk
bertanya secara individu ketika menemukan kesulitan.
Pada saat guru atau teman lainnya menjelaskan beberapa siswa
mendengarkan dan memperhatikan namun, ada beberapa siswa yang
tidak memperhatikan dan lebih senang membuat gaduh dengan
mengganggu teman di sampingnya. Ketika guru mengajukan
pertanyaan, siswa cenderung berani menjawab pertanyaan yang
diajukan secara bersama-sama namun, ketika ditanya secara
perorangan siswa mulai bingun dan bertanya kepada teman
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disampingnya. Beberapa siswa mencatat informasi penting dari materi
yang dibahas.
Dalam kelompok siswa sudah terlibat dalam pemecahan
masalah dan berusaha mencari berbagai informasi yang diperlukan
untuk pemecahan masalah yaitu dengan bertanya kepada guru atau
mencari dari sumber lain seperti buku paket siswa. Siswa kurang
berani ketika diminta untuk menyampaikan hasil pekerjaannya di
depan kelas, siswa berani dan mau maju ketika ditunjuk oleh guru.
Kelemahan dari guru pada pertemuan pertama yaitu kurang baik
dalam mengkondisikan kelas karena sebagian besar siswa masih asyik
sendiri dan tidak mengikuti pembelajaran dengan serius. Selain itu,
guru kurang memperhatikan alokasi waktu pada saat pembelajaran
berlangsung sehingga pembelajaran terkesan terburu-buru.
b. Pertemuan II
1) Pendahuluan
Pada pertemuan kedua, guru mengawali pembelajaran dengan
memberikan salam kepada siswa. Kemudian, guru mengecek
kesiapan siswa sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum memulai
pembelajaran guru dan siswa membahas pekerjaan rumah yang
diberikan pada pertemuan sebelumnya. Guru meminta dua siswa
untuk menuliskan jawabannya di papan tulis kemudian meminta
siswa menjelaskan kepada teman-temannya seperti berikut.
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Gambar 4.5 Siswa Menuliskan Jawaban di Depan Kelas

Siswa

:”

, tinggal dipindah ruas dapatnya
, yang (b) KL itukan

jadi

gitu.”
Guru

: “ada yang berbeda jawabannya?”

Siswa

: “Tidak ada.”

Guru

: “Selanjutnya .”

Siswa

: “Titik c nya disini, titik b nya di sini dihubungkan
jadinya persegi panjang. jadi dibuat seperti ini.”

Guru

: “Titik koordinatnya di mana”

Siswa

: “Di sini.”

Guru

:”Ini titik apa?”

Siswa

: “Titik x dan titik y.”

Setelah membahas pekerjaan rumah, guru menyampaikan
tujuan pembelajaran yaitu mengenai keliling dan luas persegi
panjang serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
keliling dan luas persegi panjang. Kemudian, guru menyampaikan
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apersepsi kepada siswa dengan mengingatkan kembali mengenai
materi yang telah dipelajari sebelumnya.
Guru

:

“Pada

pertemuan

sebelumnya

kita

sudah

mempelajari tentang apa saja?.”
Siswa

: “Ciri-ciri, pengertian persegi panjang sifat-sifat
persegi panjang.”

Guru

: “Pengertian persegi panjang.”

Siswa

: “Bangun datar segiempat dengan sisi-sisi yang
berhadapan sejajar dan sama pajang, serta keempat
sudutnya siku-siku.”

Guru

: “Sifat-sifatnya apa saja?”

Siswa

:” Sisi-sisnya sama panjang dan sejajar, memiliki
sudut siku-siku, diagonalnya berpotongan

sama

panjang, memiliki sumbu simetri.”
Guru

: “Menurut kalian apa pentingnya mempelajari
materi persegi panjang terutama pada keliling dan
luasnya?”

Siswa

: “Karena jika kita ingin membeli tanah kita harus
tahu luasnya.“

Guru

: “Ya benar, jadi misalnya ada meja dan selembar
kain kemudian kita akan membuat taplaknya jadi
kita harus tahu luas mejanya itu.”
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Guru

memberikan

motivasi

kepada

siswa

dengan

menyampaikan manfaat mempelajari persegi panjang. Setelah
kegiatan tersebut guru membagi siswa menjadi 5 kelompok.
2) Kegiatan Inti
Pada kegitan inti, guru membagikan LKS 2 mengenai
keliling dan luas persegi panjang serta menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan keliling dan luas persegi panjang
digunakan untuk mengajukan pertanyaan atau permasalahan
dalam tahap awal inkuiri. Setelah membagikan LKS 2, guru
secara singkat menjelaskan maksud dari permasalahan yang telah
diberikan kepada setiap kelompok. Pada tahap inkuiri yang kedua
guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan
pendapatnya berupa hipotesis atau dugaan sementara dari masalah
yang diberikan.
Guru

: “Coba perhatikan LKS 2, bagaimana cara untuk
menentukan keliling dan luas kebun yang berbentuk
persegi panjang tersebut?”

Siswa

: “Kalo untuk kelilingnya 2 dikali panjang
ditambah

lebarnya,

kalo

luasnya

tinggal

mengalikan panjang dan lebarnya .”
Setelah menanyakan pendapat siswa, guru membagikan LKS
kepada setiap kelompok. Dalam LKS tersebut, permasalahan
yang diberikan menuntun siswa untuk menemukan rumus keliling
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dan luas persegi panjang, sehingga berdasarkan kegiatan tersebut
siswa dapat mengetahui dan menemukan sendiri rumus keliling
dan luas persegi panjang serta cara menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan keliling dan luas persegi panjang. Pada saat
siswa bersama kelompok berdiskusi, pada tahap inkuiri yang
ketiga guru berkeliling ke tiap kelompok untuk membimbing
siswa yang menemukan kesulitan dalam mengerjakan masalah
dalam LKS 2. Para pengamat mengamati aktivitas guru (berperan
sebagai

guru)

dan

siswa

berdasarkan

lembar

observasi

keterlaksanaan pembelajaran dan mengamati setiap siswa yang
turut aktif dalam pembelajaran berdasarkan lembar keaktifan
siswa yang telah disusun guru sebelumnya. Setelah waktu diskusi
selesai, untuk tahap keempat dalam model pembelajaran inkuiri
guru

meminta

perwakilan

dari

tiap

kelompok

untuk

menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Pada tahap
kelima inkuiri guru akan membimbing siswa dalam membuat
kesimpulan berdasarkan hasil presentasi siswa di depan kelas
kemudian guru memberikan penguatan mengenai hasil temuan
siswa.
Untuk soal nomor 1 dan 2 siswa menyampaikan secara lisan
tanpa menuliskan jawabannya di papan tulis dan disampaikan
oleh perwakilan kelompok 1.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
65

Gambar 4.6 Siswa Mempresentasikan Jawaban di Depan Kelas

Siswa

: “Sisi yang dilewati adalah sisi DC, AB, BC, DA.
Yang (b) tidak setiap sisi sama panjang hanya sisi
yang berhadapan. Yang (c) sisi AB dan DC
dinamakan sisi , sisi DA dan CB dinamakan sisi ,
jumlahkan

dan

dikali 2. Yang (d) notasi P

melambangkan panjang, notasi
lebar, karena sisi

melambangkan

ada 2 karena berhadapan

begitupun sisi , maka keliling persegi panjang
adalah dengan menjumlahkan keempat sisinya,
karena sudah dinotasikan dengan

dan

maka

atau secara singkat dirumuskan
dengan
Guru

.”

: “Dari teman-teman ada yang jawabannya
berbeda?”

Siswa

: “Tidak ada.”

Guru

: “Selanjutnya nomor 2, silahkan.”
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Siswa

: “Yang nomor 2 (a) cara menentukan luas kebun
adalah

menentukan

dengan

menghitung

banyaknya jumlah persegi satuan dalam sisi AB
atau BC, menentukan

dengan menghitung banyak

persegi satuan dalam sisi AD atau CB, setelah
diketahui

dan

lalu dikalikan. 2 (b) banyak

persegi satuan pada sisi AB adalah 10 persegi
satuan dan banyak persegi satuan pada sisi BC
adalah 7 persegi satuan. Yang (c) sisi yang sama
panjang

dan

. Luas kebun

tersebut berdasarkan uraian di atas adalah
atau 10 saatuan

7 satuan
atau

70 satuan. Luas
.”

Guru

: “Untuk nomor 2 ada yang jawabannya berbeda?”

Siswa

: “Tidak ada.”

Berdasarkan soal nomor 1 dan 2, siswa sudah mampu
menentukan rumus keliling dan luas persegi panjang berdasarkan
hasil identifikasinya. Setelah memperoleh hasil pada soal 1 dan 2,
guru membahas soal 3 dan 4 yang akan dipresentasikan
perwakilan dari kelompok 2.
Siswa

: “Untuk mencari keliling begini
.

Untuk
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mencari luas
.
Siswa

: yang nomor 4, (1) mencari keliling
Mencari luas panjang kali
lebar jadi

. (2) panjang

, mencari luas panjang
. (3) lebar

lebar

keliling

”
: “Dari kelompok yang lain ada yang jawabannya

Guru

berbeda?
Siswa

: “sama.”

Berdasarkan soal nomor 3 dan 4, siswa sudah mampu
menentukan rumus keliling persegi panjang berdasarkan hasil
identifikasinya. Setelah memperoleh hasil pada soal 3 dan 4, guru
melanjutkan membahas soal 5 dan 6.

Gambar 4.7 Siswa Menuliskan Hasil Pekerjaan di Depan Kelas

Siswa

: “Ini kelilingnya 64, lebarnya

panjangnya

terus tentukan nilai

. Rumus keliling
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ini dikali dulu terus dihitung ketemunya
9. Tentukan panjang dan lebar persegi panjang
tersebut diketahui lebarnya
sama dengan

panjang

, xnya

ditambah

itu

hasilnya 21 . Poin (c), luas rumusnya panjang x
lebar kemudian dihitung hasilnya 231.”
Guru

: “Satuannya apa?”

Siswa

: “meter”

Guru

: “Selanjutnya, nomor 6 silahkan kelompok 4.”

Siswa

: “Diketahui panjangnya 75 meter, lebarnya 50
meter yang ditanyakan luas, rumus luas adalah
panjang x lebar jadi
kelilingnya
. Poin (b) biaya yang diperlukan keliling
dikali biayanya jadi hasilnya

Guru

.”

: “Dari kelompok yang lain ada yang jawabannya
berbeda?

Siswa

: tidak.”

3) Penutup
Di akhir pembelajaran, guru bersama siswa menyimpulkan
materi yang telah dipelajari yaitu mengenai keliling dan luas
persegi panjang serta menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan keliling dan luas persegi panjang.
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Guru

: “Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini?”

Siswa

: “Keliling luas lebar panjang persegi panjang”

Guru

: “Rumus keliling apa?”

Siswa

:“

Guru

: “Rumus luas apa?”

Siswa

:”

”

”

Setelah itu, guru menyampaikan informasi bahwa pada
pertemuan selanjutnya akan diadakan tes akhir. Selanjutnya guru
mengucapkan salam.
Pada

pertemuan

kedua,

selama

proses

pembelajaran

berlangsung berjalan dengan lancar dan lebih baik dari pertemuan
sebelumnya. Siswa sudah aktif dalam pembelajaran di mana
siswa membaca buku sumber

yaitu buku paket siswa.

Berdasarkan LKS yang dibagikan siswa mampu menyampaikan
ide atau pendapatnya mengenai persegi panjang yaitu untuk
membuat sebuah taplak meja kita harus mengtahui luas meja
terleih dahulu. Ketika diskusi, siswa mengajukan pertanyaan
kepada guru dan cenderung menghampiri guru untuk bertanya
secara individu ketika menemukan kesulitan.
Pada saat guru atau teman lainnya menjelaskan sebagian
besar siswa sudah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan
guru atau teman lainnya. Ketika guru mengajukan pertanyaan,
siswa cenderung berani menjawab pertanyaan yang diajukan
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secara bersama-sama namun, ketika ditanya secara perorangan
siswa mulai bingung dan bertanya kepada teman disampingnya.
Beberapa siswa mencatat informasi penting dari materi yang
dibahas.
Ketika diskusi siswa sudah terlibat dalam pemecahan
masalah dan berusaha mencari berbagai informasi yang
diperlukan untuk pemecahan masalah yaitu dengan bertanya
kepada guru atau mencari dari sumber lain seperti buku paket.
Siswa sudah berani menyampaikan hasil pekerjaannya di depan
kelas. Kelemahan dari guru pada pertemuan kedua yaitu kurang
baik dalam mengkondisikan kelas karena masih ada beberapa
siswa masih asyik sendiri dan tidak mengikuti pembelajaran
dengan serius.
2. Tes Akhir Siswa
Tes akhir dilaksanakan pada 10 April 2017. Bentuk soal yang
digunakan yaitu uraian yang berisi 5 soal. Tujuannya untuk mengetahui
pemahaman siswa mengenai pengertian, sifat-sifat, keliling dan luas
persegi

panjang setelah melaksanakan pembelajaran matematika

menggunakan model pembelajaran inkuiri.
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Gambar 4.8 Suasana Kelas pada Saat Tes Akhir

C. Analisis Data
Dalam penelitian ini, data-data yang akan dianalisis adalah data
keterlaksanaan pembelajaran, data keaktifan siswa, dan data tes hasil belajar.
Analisis data adalah sebagai berikut.
1. Hasil Keterlaksanaan Pembelajaran
Pengamatan keterlaksanaan pembelajaran dilakukan oleh 2 orang
pengamat. Pengamat mengamati keterlaksanaan pembelajaran dengan
mengisi lembar keterlaksanaan pembelajaran yang berisi langkahlangkah pembelajaran yang akan dilaksanakan peneliti yang bertindak
sebagai guru dalam pembelajaran matematika menggunakan model
pembelajaran inkuiri.
Perhitungan

keterlaksanaan

pembelajaran

dilakukan

dengan

memberikan skor pada tiap pilihan yang disediakan pada lembar
observasi, yaitu skor 1 untuk pilihan „Ya” dan Skor 0 pada pilihan
“Tidak”. Berdasarkan hasil observasi, pelaksanaan pembelajaran
matematika menggunakan model pembelajaran inkuiri adalah sebagai
berikut.
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a. Pertemuan Pertama
Tabel 4.2 Hasil Keterlaksanaan Pembelajaran Pertemuan 1
Pengamat

Skor pertemuan 1

1
2
Rata-rata

Berdasarkan perhitungan keterlaksanaan pembelajaran, rata-rata
persentase pada pertemuan pertama adalah sebesar

. Kategori

keterlaksanaan pembelajaran menurut Harahap (1982) menggunakan
model pembelajaran inkuiri memenuhi kategori baik sekali.
b. Pertemuan Kedua
Tabel 4.3 Hasil Keterlaksanaan Pembelajaran Pertemuan 2
Pengamat

Skor pertemuan 2

1
2
Rata-rata

Berdasarkan perhitungan keterlaksanaan pembelajaran, rata-rata
persentase pada pertemuan pertama adalah sebesar

. Kategori

keterlaksanaan pembelajaran menurut Harahap (1982) menggunakan
model pembelajaran inkuiri memenuhi kategori baik sekali.
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2. Keaktifan siswa
Data keaktifan siswa diperoleh dari hasil pengamatan yang
dilakukan oleh 2 pengamat berdasarkan lembar keaktifan siswa selama
pembelajaran menggunakan model pembelajaran inkuiri. Berikut hasil
observasi keaktifan siswa:
a. Pertemuan Pertama
Hasil observasi keaktifan siswa pada pertemuan pertama
berdasarkan pedoman kategori keaktifan siswa untuk masing-masing
siswa

pada

pembelajaran

matematika

menggunakan

model

pembelajaran inkuiri menurut Arikunto (2007 : 18) diperoleh sebagai
berikut.
Tabel 4.4 Capaian Keaktifan siswa Pertemuan 1
Kode Siswa

Capaian

Kategori

1

67%

Sedang

2

33%

Rendah

3

58%

Sedang

4

25%

Rendah

5

25%

Rendah

6

83%

Tinggi

7

25%

Rendah

8

42%

Rendah

9

83%

Tinggi

10

75%

Tinggi

11

58%

Sedang

12

67%

Sedang

13

83%

Tinggi

14

50%

Sedang

15

42%

Rendah

16

50%

Sedang

17

58%

Sedang
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Kode Siswa

Capaian

Kategori

18

58%

Sedang

19

17%

Rendah

20

50%

Sedang

21

25%

Rendah

22

75%

Tinggi

23

17%

Rendah

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, diketahui bahwa terdapat 5 siswa
yang termasuk dalam kategori tinggi, 9 siswa yang termasuk dalam
kategori sedang dan 9 siswa yang termasuk dalam kategori rendah.
Secara umum keaktifan berdasarkan lembar observasi keaktifan
siswa sudah terlaksana dengan baik. Namun, terdapat 2 jenis
keaktifan yang kurang dilakukan siswa selama pembelajaran
berlangsung yaitu pada aspek writing activities (siswa menuliskan
informasi penting dari materi yang sedang dibahas) hanya 2 siswa
yang aktif, hal ini dikarenakan siswa sudah memiliki pegangan buku
paket matematika sehingga siswa tidak perlu mencatat informasi
penting. Selain itu, pada aspek emotional activities (siswa berani
menyampaikan hasil pekerjaannya di depan kelas) hanya 4 siswa
yang aktif, hal ini dikarenakan siswa belum dibiasakan untuk
menjelaskan hasil pekerjaannya di depan kelas. Selain itu, ada siswa
yang takut maju ke depan karena takut salah dan takut jika ditanya.
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b. Pertemuan Kedua
Hasil observasi keaktifan siswa pada pertemuan kedua lebih
baik dari sebelumnya karena pada pertemuan ini siswa lebih aktif
dalam pembelajaran. Menurut Arikunto (2007 : 18) pedoman
kategori

keaktifan

siswa

untuk

masing-masing

siswa

pembelajaran diperoleh sebagai berikut.
Tabel 4.5 Capaian Keaktifan Siswa Pertemuan 2
Kode Siswa
1

Capaian
67%

Kategori
Sedang

2

75%

Tinggi

3

75%

Tinggi

4

75%

Tinggi

5

75%

Tinggi

6

67%

Sedang

7

67%

Sedang

8

100%

Tinggi

9

75%

Tinggi

10

67%

Sedang

11

83%

Tinggi

12

75%

Tinggi

13

75%

Tinggi

14

67%

Sedang

15

67%

Sedang

16

67%

Sedang

17

83%

Tinggi

18

67%

Sedang

19

67%

Sedang

20

67%

Sedang

21

67%

Sedang

22

100%

Tinggi

23

92%

Tinggi

pada
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Berdasarkan tabel 4.5 di atas diketahui bahwa terdapat 12
siswa yang termasuk dalam kategori tinggi dan 11 siswa yang
termasuk dalam kategori sedang. Pada pertemuan kedua diketahui
adanya peningkatan keaktifan siswa pada pembelajaran matematika
menggunakan model pembelajaran inkuiri. Hasil observasi keaktifan
siswa menunjukkan pada aspek oral activities yaitu siswa menjawab
pertanyaan yang diajukan guru dan siswa lainnya mengalami
penurunan, sebelumnya terdapat 9 siswa yang aktif namun pada
pertemuan kedua hanya 7 siswa yang aktif. Hal ini dikarenakan
siswa takut salah menjawab pertanyaan yang diajukan guru. Ketika
guru bertanya, siswa secara bersama menjawab namun, ketika guru
bertanya perorangan siswa cenderung diam.
3. Tes Hasil Belajar
a. Analisis Tes Hasil Belajar Secara Kuantitatif
Data hasil belajar siswa diperoleh setelah melaksanakan tes
hasil belajar mengenai materi persegi panjang. Hasil tes belajar
siswa adalah sebagai berikut.
Tabel 4.6 Nilai Tes Hasil Belajar Siswa Kelas VII C
Kode Siswa

Nilai siswa

Kategori

1

94

Sangat Baik

2

67

Baik

3

26

Kurang sekali

4

48

Kurang

5

84

Sangat Baik
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Kode Siswa

Nilai siswa

Kategori

6

92

Sangat Baik

7

42

Kurang

8

100

Sangat Baik

9

90

Sangat Baik

10

66

Baik

11

26

Kurang sekali

12

66

Baik

13

100

Sangat Baik

14

46

Kurang

15

47

Kurang

16

100

Sangat Baik

17

84

Sangat Baik

18

67

Baik

19

32

Kurang sekali

20

86

Sangat Baik

21

48

Kurang

22

100

Sangat Baik

23

30

Kurang sekali

Berdasarkan nilai tes hasil belajar siswa tersebut terdapat 10
siswa yang termasuk dalam kategori sangat baik, 4 siswa dengan
kategori baik, 5 siswa dengan kategori kurang dan 4 siswa dengan
kategori gagal.
Sedangkan berdasarkan nilai KKM (Kategori Ketuntasan
Minimal) mata pelajaran matematika yang ditetapkan SMP Santo
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Aloysius Turi kelas VII yaitu 73, banyaknya siswa yang mencapai
KKM dan tidak mencapai KKM adalah sebagai berikut.
Tabel 4.7 Banyaknya Siswa yang Mencapai dan Tidak
Mencapai Nilai KKM
Tuntas

Tidak tuntas

Banyak siswa

Berdasarkan tabel 4.7 tersebut, terdapat 10 siswa atau sebesar
43,49% siswa yang nilainya mencapai KKM dan 13 siswa atau
sebesar 56,52% yang nilainya tidak mencapai KKM.
Rendahnya hasil belajar siswa dikarenakan tingkat kemampuan
siswa yang masih kurang seperti pada hasil observasi bahwa kelas
VII C merupakan kelas yang memiliki tingkat kemampuan akademik
rendah di antara kelas yang lainnya. Selain itu, ada siswa yang
berasal dari daerah yang pendidikannya masih kurang merata
sehingga membutuhkan penyesuaian diri dengan lingkungan sekolah
dan cara belajar.
b. Analisis Tes Hasil Belajar Secara Kualitatif
1) Reduksi Data
Reduksi data dilakukan dengan cara memisahkan hasil
pekerjaan siswa yang mampu mengerjakan soal dengan benar
dan siswa yang belum mampu mengerjakan soal dengan benar,
kemudian akan dideskripsikan dalam bentuk naratif. Pekerjaan
siswa yang jawabannya benar dipilih satu jawaban siswa sebagai
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contoh untuk dideskripsikan, sedangkan untuk setiap pekerjaan
siswa yang jawabannya kurang tepat akan dideskripsikan sesuai
bentuk kesalahan yang dilakukan.
2) Penyajian Data
a) Analisis Jawaban Siswa pada Soal Nomor 1
Perhatikan persegi panjang KLMN berikut.
M

N

M

N
T

K

Gambar A

L

K

L
Gambar B

a. Pada gambar A, sebutkan pasangan sudut yang saling
berhadapan.
b. Pada gambar A, sebutkan sisi-sisi yang sejajar
c. Pada gambar B, sebutkan pasangan diagonal sisi.

-

11 siswa menjawab soal nomor 1a dengan benar
Jawaban siswa sebagai berikut:

Gambar 4.9a Jawaban Benar Tes Hasil Belajar Siswa Nomor 1a
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Analisis jawaban sebagai berikut.
Berdasarkan jawaban siswa, pada poin (a) dapat
dilihat bahwa siswa mampu menyelesaikan soal nomor
1 dengan benar yaitu siswa mampu menyebutkan sudut
yang saling berhadapan.
-

16 siswa menjawab soal nomor 1b dengan benar
Jawaban siswa sebagai berikut

Gambar 4.9b Jawaban Benar Tes Hasil Belajar Siswa Nomor 1b

Analisis jawaban sebagai berikut.
Berdasarkan jawaban siswa, pada poin (b) dapat
dilihat bahwa siswa mampu menyelesaikan soal nomor
1 dengan benar yaitu pasangan sisi yang sejajar.
-

14 siswa menjawab soal nomor 1c dengan benar
Jawaban siswa sebagai berikut:

Gambar 4.9c Jawaban Benar Tes Hasil Belajar Siswa Nomor 1c

Analisis jawaban sebagai berikut.
Berdasarkan jawaban siswa, pada poin (c) dapat
dilihat bahwa siswa mampu menyelesaikan soal nomor
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1 dengan benar yaitu siswa mampu pasangan diagonal
sisi dengan benar.
Berdasarkan uraian jawaban siswa yang benar pada
soal nomor 1 menunjukkan bahwa siswa sudah
memahami soal dengan baik.

-

12 siswa menjawab soal nomor 1a belum tepat
Jawaban siswa sebagai berikut.

Gambar 4.10a Jawaban Salah Tes Hasil Belajar Siswa Nomor 1a

Analisis jawaban sebagai berikut.
Berdasarkan jawaban siswa, pada poin (a) siswa
belum mampu menjawab pertanyaan dengan benar.
Berdasarkan hasil pekerjaan, siswa tidak menyebutkan
pasangan

sudut

yang

saling

berhadapan

tetapi

menyebutkan sisi-sisi pada persegi panjang. Kesalahan
siswa lainnya adalah siswa menyebutkan pasangan sisi
yang sama panjang dan ada pula siswa menyebutkan
sudut yang bertolak belakang.
-

7 siswa menjawab soal nomor 1b belum tepat
Jawaban siswa sebagai berikut.
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Gambar 4.10b Jawaban Salah Tes Hasil Belajar Siswa Nomor 1b

Analisis jawaban sebagai berikut.
Pada poin (b) terdapat beberapa kesalahan yaitu
siswa tidak menuliskan pasangan sisi yang sejajar tetapi
pasangan sisi yang sama panjang. Selain itu, siswa
tidak menyebutkan sisi-sisi yang sejajar tetapi siswa
menyebutkan setiap sisi-sisi persegi panjang. Ada pula
siswa menyebutkan titik-titik pada persegi panjang.

-

9 siswa menjawab soal nomor 1c belum tepat
Jawaban siswa sebagai berikut.

Gambar 4.10c Jawaban Salah Tes Hasil Belajar Siswa Nomor 1c

Analisis jawaban sebagai berikut.
Pada poin (c) siswa belum mampu menjawab
pertanyaan. Dari hasil pekerjaan, siswa langsung
menuliskan diagonalnya tegak lurus dan besarnya
namun siswa tidak menyebutkan pasangan diagonal
sisi. Selain itu, siswa menyebutkan sudut pada persegi
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panjang, ada pula siswa yang tidak menyebutkan
pasangan diagonal sisi tetapi menyebutkan ciri-cirinya
yaitu saling berhadapan dan membagi dua bagian sama
panjang.
Berdasarkan uraian jawaban siswa yang belum
tepat pada soal nomor 1 menunjukkan bahwa siswa
belum memahami soal dengan baik.
b) Analisis Jawaban Siswa pada Soal Nomor 2
Diketahui persegi panjang ABCD seperti di bawah ini.
D

𝑥

𝑐𝑚

C
𝑥 𝑐𝑚

A

𝑥

𝑐𝑚

B

Tentukan:
1) Nilai !
2) Besar sudut
3) Panjang dan lebar masing-masing sisi!

-

11 siswa menjawab soal nomor 2a dengan benar
Jawaban siswa sebagai berikut.
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Gambar 4.11a Contoh Jawaban Benar Tes Hasil Belajar Siswa Nomor 2a

Analisis jawaban sebagai berikut.
Berdasarkan

jawabannya,

siswa

mampu

menyelesaikan soal nomor 2 dengan benar. Pada poin
(a) siswa menggunakan kesejajaran sisi yaitu
, kemudian diperoleh
-

.

12 siswa menjawab soal nomor 2b dengan benar
Jawaban siswa sebagai berikut:

Gambar 4.11b Contoh Jawaban Benar Tes Hasil Belajar Siswa Nomor 2b
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Analisis jawaban sebagai berikut.
Pada poin (b) siswa dapat menentukan besar
sudut ADC yaitu
-

10 siswa menjawab soal nomor 2c dengan benar
Jawaban siswa sebagai berikut:

Gambar 4.11c Contoh Jawaban Benar Tes Hasil Belajar Siswa Nomor 2c

Analisis jawaban sebagai berikut.
Pada poin (c) siswa dapat menentukan panjang
dan lebar masing-masing sisi dengan mensubstitusikan
nilai

pada persamaan

panjang CD dan

untuk menentukan
untuk menentukan panjang

AB.
Berdasarkan uraian jawaban siswa yang benar
pada soal nomor 2 menunjukkan bahwa siswa sudah
memahami soal dengan baik.
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-

12 siswa menjawab soal nomor 2a belum tepat
Jawaban siswa sebagai berikut.

Gambar 4.12b Contoh Jawaban Salah Tes Hasil Belajar Siswa nomor 2a

Analisis jawaban sebagai berikut.
Berdasarkan jawaban siswa, pada poin (a) siswa
belum mampu menjawab pertanyaan yang diberikan.
Terdapat beberapa kesalahan dalam menyelesaikan soal
nomor 2a. Pada hasil pekerjaan, siswa menjumlahkan
panjang dan lebar sisi yang diketahui dan diperoleh
Selain itu, ada siswa sudah tepat menggunakan sifat
persegi panjang yaitu sisi sejajar dan sama panjang
namun, siswa kurang teliti dalam proses penyelesaian.
Kesalahan lainnya pada soal nomor 2a, siswa
mengalikan panjang dan lebar sisi yang diketahui
, ada pula siswa yang
menjumlahkan panjang dan lebar sisi persegi panjang
kemudian sama dengan

atau ditulis sebagai berikut
.

Selain itu, kesalahan
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lainnya siswa hanya menuliskan
tetapi tidak menyelesaikan soal tersebut.

-

11 siswa menjawab soal nomor 2b belum tepat
Jawaban siswa sebagai berikut.

Gambar 4.12b Contoh Jawaban Salah Tes Hasil Belajar Siswa Nomor 2b

Analisis jawaban sebagai berikut.
Pada poin (b) siswa kurang tepat menentukan
besar sudut ADC karena siswa mengalikan
3

kemudian

dikurangi

.

Selain

dengan
itu,

dalam

menentukan besar sudut ADC ada beberapa siswa
mengalikan besar sudut yang diketahui dengan 2 dan
ada pula yang mengalikan besar sudut dengan 3
Kesalahan siswa lainnya pada soal nomor 2b, siswa
menuliskan panjang persegi panjang sama dengan
untuk menentukan besar sudut.
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-

13 siswa menjawab soal nomor 2c belum tepat
Jawaban siswa sebagai berikut.

Gambar 4.12c Contoh Jawaban Salah Tes Hasil Belajar Siswa Nomor 2c

Analisis jawaban sebagai berikut.
Pada poin (c) siswa belum mampu menentukan
panjang dan lebar masing-masing sisi. Banyak jawaban
siswa yang belum tepat pada soal nomor 2c karena
siswa langsung menjumlahkan

dan

sebagai panjang sisi sedangkan untuk
lebar sisi siswa langsung menetukan lebar sisinya
adalah . Selain itu, kebanyakan siswa salah pada poin
(a)

yaitu

menentukan

nilai

, sehingga

untuk

menentukan nilai panjang dan lebarnya karena untuk
menetukan

panjang

mensubstitusikan

dan

lebarnya

siswa

ke persamaan panjang

harus
,

dan lebar .
Berdasarkan uraian jawaban siswa yang belum
tepat pada soal nomor 2 menunjukkan bahwa siswa
belum memahami soal dengan baik.
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c) Analisis Jawaban Siswa pada Soal Nomor 3
Sebuah meja berbentuk persegi panjang mempunyai
keliling 120 cm. Sedangkan lebarnya 24 cm. Berapakah
panjang meja tersebut?
-

13 siswa menjawab soal nomor 3 dengan benar
Jawaban siswa sebagai berikut.

Gambar 4.13 Contoh Jawaban Benar Tes Hasil Belajar Siswa Nomor 3

Analisis jawaban sebagai berikut.
Berdasarkan jawaban siswa, dapat dilihat bahwa
siswa sudah mampu menjawab pertanyaan dengan
benar dan menyelesaikan soal menggunakan langkahlangkah

penyelesaian

yang

sistematis.

Siswa

menerapkan rumus keliling persegi panjang yaitu
. Berdasarkan rumus keliling tersebut
untuk mencari nilai
dengan

, siswa mengurangi kedua ruas

kemudian kedua ruas dibagi dengan 2

sehingga diperoleh rumus

, kemudian siswa
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mensubstitusikan keliling dan lebarnya ke rumus
yang telah diperoleh sehingga menjadi
dan diperoleh hasil 36 cm. Hasil pekerjaan siswa
menunjukkan bahwa siswa sudah memahami soal
dengan baik.
Berdasarkan uraian jawaban siswa yang benar pada
soal nomor 3 menunjukkan bahwa siswa sudah
memahami soal dengan baik.
-

10 siswa menjawab soal nomor 3 belum tepat
Jawaban siswa sebagai berikut.

Gambar 4.14 Contoh Jawaban Salah Tes Hasil Belajar Siswa Nomor 3

Analisis jawaban sebagai berikut.
Berdasarkan jawaban siswa, dapat dilihat bahwa
siswa menyelesaikan soal menggunakan langkahlangkah penyelesaian yang sistematis. Namun, pada
langkah menjawab siswa belum menerapkan rumus
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keliling persegi panjang. Siswa membagi 120 dengan
24,

kemudian

hasilnya

dijumlahkan

dengan

24.

Kesalahan siswa lainnya adalah tidak menerapkan
rumus keliling persegi panjang, tetapi siswa langsung
membagi keliling persegi panjang dengan lebarnya, ada
pula siswa yang menentukan panjang meja dengan
menjumlahkan keliling dan lebar persegi panjang, dan
ada pula siswa yang langsung mengurangi keliling
dengan lebar persegi panjang.
Selain itu, kesalahan siswa dalam mengerjakan soal
nomor 3, siswa menjumlahkan
. Siswa kurang teliti saat membaca soal karena pada
soal yang diketahui keliling persegi panjang 120 cm dan
lebarnya 24 cm.
Berdasarkan uraian jawaban siswa yang belum tepat
pada soal nomor 3 menunjukkan bahwa siswa belum
memahami soal dengan baik.
d) Analisis jawaban siswa pada soal nomor 4
Sebuah lapangan basket dengan bentuk persegi panjang.
Apabila panjang sisinya adalah 45 meter dan lebar lapangan
adalah 25 meter, maka berapakah luas dari lapangan basket
tersebut?
-

20 siswa menjawab soal nomor 4 dengan benar

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
92

Jawaban siswa sebagai berikut.

Gambar 4.15 Contoh Jawaban Benar Tes Hasil Belajar Siswa Nomor 4

Analisis jawaban sebagai berikut.
Berdasarkan jawaban siswa, dapat dilihat bahwa
siswa sudah mampu menjawab pertanyaan dengan
benar dan menyelesaikan soal menggunakan langkahlangkah penyelesaian yang sistematis. Siswa mampu
menyelesaikan soal dengan menerapkan rumus luas
persegi panjang yaitu

. Berdasarkan uraian

jawaban siswa yang benar pada soal nomor 4
menunjukkan bahwa siswa sudah memahami soal
dengan baik.
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-

3 siswa menjawab soal nomor 4 belum tepat
Jawaban siswa sebagai berikut:

Gambar 4.16 Contoh Jawaban Salah Tes Hasil Belajar Siswa Nomor 4

Analisis jawaban sebagai berikut.
Berdasarkan jawaban siswa, dapat dilihat bahwa
siswa menyelesaikan soal menggunakan langkahlangkah penyelesaian yang sistematis. Pada pekerjaan,
siswa menyelesaikan soal dengan menerapkan rumus
luas persegi panjang yaitu

. Namun, siswa

kurang teliti untuk menghitung hasil perkalian panjang
dan lebarnya. selain itu, kesalahan siswa lainnya yaitu
kurang tepat menuliskan rumus luas persegi panjang
yaitu

. Berdasarkan uraian jawaban siswa yang

belum tepat pada soal nomor 4 menunjukkan bahwa
siswa belum memahami soal dengan baik.
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e) Analisis jawaban siswa pada soal nomor 5
Pak Soni memiliki kebun berbentuk persegi panjang
dengan ukuran panjang

dan lebar

. Di sekeliling

kebun ditanami pohon pepaya yang berjarak

antara

yang satu dan yang lainnya. Berapa banyaknya pohon
pepaya yang mengelilingi kebun Pak Soni?
-

13 siswa menjawab soal nomor 5 dengan benar
Jawaban siswa sebagai berikut:

Gambar 4.17 Contoh Jawaban Benar Tes Hasil Belajar Siswa Nomor 5

Analisis jawaban sebagai berikut.
Berdasarkan jawaban siswa, dapat dilihat bahwa
siswa sudah mampu menjawab pertanyaan dengan
benar dan menyelesaikan soal menggunakan langkahlangkah

penyelesaian

yang

sistematis.

Siswa

menggunakan rumus keliling persegi panjang untuk
menentukan keliling kebun pak soni dan diperoleh
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hasilnya adalah 204. Kemudian siswa membagi
hasilnya dengan 3 yaitu jarak pohon pepaya yang akan
ditanami sehingga diperoleh banyak pohon pada kebun
pak soni adalah 68 pohon.
Berdasarkan uraian jawaban siswa yang benar pada
soal nomor 5 menunjukkan bahwa siswa sudah
memahami soal dengan baik.
-

3 siswa menjawab soal nomor 5 kurang tepat
Jawaban siswa sebagai berikut.

Gambar 4.18 Contoh Jawaban Salah Tes Hasil Belajar Siswa Nomor 5

Analisis jawaban sebagai berikut.
Berdasarkan jawaban siswa, dapat dilihat bahwa
siswa

tidak

menggunakan

langkah-langkah

penyelesaian yang sistematis dalam menyelesaikan
soal. Siswa hanya mampu menentukan keliling kebun
tersebut dan belum mampu menentukan banyaknya
pohon yang ditanam dengan jarak

antara satu
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pohon dengan pohon yang lain. Hasil pekerjaan siswa
menunjukkan bahwa siswa kurang memahami soal
yang diberikan, karena dalam menentukan banayak
pohon yang dapat ditanam dengan jarak 3m siswa tidak
membagi keliling kebun dengan jarak pohon.
Berdasarkan uraian jawaban siswa yang salah pada
soal nomor 5 menunjukkan bahwa siswa belum
memahami soal dengan baik.
-

7 siswa menjawab soal nomor 5 belum tepat
Jawaban siswa sebagai berikut.

Gambar 4.19 Contoh Jawaban Salah Tes Hasil Belajar Siswa Nomor 5

Analisis jawaban sebagai berikut.
Berdasarkan jawaban siswa, dapat dilihat bahwa
siswa belum mampu menjawab pertanyaan pada nomor
5 dengan benar. Dari hasil pekerjaan, terdapat beberapa
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kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan
soal nomor 5. Dalam menentukan banyaknya pohon
yang ditanam, siswa mengurangi panjang dan lebar
kebun kemudian hasilnya dikali jarak antara satu pohon
dengan pohon yang lain. Ada pula siswa yang langsung
mengalikan panjang lebar dan jarak untuk menentukan
banyaknya pohon. Siswa menuliskan rumus keliling
persegi panjang tanpa memberikan tanda kurung
sehingga siswa hanya menuliskan panjang kebun dikali
2 ditambah lebarnya ditambah dengan jarak antara
pohon yang satu dengan yang lain.
Kesalahan siswa lainnya yaitu siswa sudah tepat
menyelesaikan
penyelesaian

soal
yang

menggunakan
sistematis

namun

langkah
dalam

menyelesaikan soal menggunakan rumus luas persegi
panjang yaitu dengan mengalikan panjang dan lebar
kebun kemudian hasilnya dibagi jaraknya. Selain itu,
ada siswa yang mengurangi panjang dengan lebar
kebun dan kemudain hasilnya dibagi 3.
Berdasarkan uraian jawaban siswa yang belum tepat
pada soal nomor 5 menunjukkan bahwa siswa belum
memahami soal dengan baik.
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3) Kesimpulan dan verifikasi
Hasil

pekerjaan

siswa

menunjukkan

bahwa

besar

persentase siswa mampu menjawab dengan benar
terdapat pada soal nomor 1b yaitu menentukan pasangan sisi
yang sejajar, soal nomor 1c yaitu menentukan pasangan
diagonal sisi, soal nomor 2b yaitu besar sudut

, soal nomor

4 yaitu pada soal nomor yaitu menentukan luas dari lapangan
basket jika diketahui panjang dan lebar sisi persegi panjang, dan
nomor 5 yaitu menentukan banyaknya pohon pepaya yang
mengelilingi kebun Pak Soni jika diketahui panjang, lebar dan
jarak anatara pohon yang satu dengan yang lain.
Sedangkan persentase siswa belum mampu menjawab soal
dengan benar

terdapat pada pada soal nomor 1a

mengenai menentukan pasangan sudut yang saling berhadapan,
soal nomor 2b mengenai menentukan nilai

, 2c mengenai

menentukan panjang dan lebar masing-masing sisi, dan soal
nomor 3 yaitu mengenai menentukan panjang lapangan basket
jika diketahui keliling dan lebar lapangan basket. Kesalahan
paling banyak yang dilakukan siswa adalah pada soal nomor 2,
di mana terdapat 10 siswa yang mampu menjawab soal dengan
benar sedangkan 13 siswa yang belum mampu menjawab soal
dengan benar.
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4. Hasil Wawancara
Data wawancara diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa
siswa berdasarkan kategori yang telah ditentukan sebelumnya.
a. Hasil belajar
Data wawancara mengenai hasil belajar siswa dipilih
berdasarkan kategori kemampuan siswa yaitu sangat baik, baik,
kurang, dan kurang sekali. Hasil wawancara terhadap 4 siswa
adalah sebagai berikut.
Tabel 4.8. Kesimpulan Wawancara Mengenai Hasil Belajar
Siswa Terhadap 4 Siswa
Kategori

Kesimpulan

Sangat baik

Siswa beranggapan bahwa materi persegi panjang
lumayan sulit, tetapi karena siswa menyukai
matematika siswa merasa tertantang untuk
mempelajarinya. Melalui pembelajaran menggunakan
model pembelajaran matematika siswa merasa
terbantu dalam memahami materi persegi panjang
karena siswa dapat menggunakan caranya sendiri
dalam mencari jawaban dari pertanyaan yang
ditanyakan. Dari soal tes hasil belajar siswa mampu
menjawab secara lisan pertanyaan-pertanyaan pada
soal tes hasil belajar dengan benar.

Baik

Siswa merasa bahwa materi persegi panjang
merupakan materi yang lumayan sulit karena siswa
masih kurang memahami pada bagian pengertian dan
ciri-cirinya. Namun, setelah mengikuti pembelajaran
menggunakan model pembelajaran matematika siswa
merasa terbantu dalam memahami materi persegi
panjang karena materi persegi panjang lebih jelas.
Namun siswa masih merasa kesulitan dalam
memahami soal yang diberikan seperti soal pada LKS.
Pada soal tes hasil belajar, beberapa nomor siswa
sudah mampu menjawab dengan benar namun,
terdapat beberapa nomor yang siswa belum mampu
menjawab dengan benar secara lisan pertanyaanpertanyaan pada soal tes hasil belajar.
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Kategori

Kurang

Kurang
Sekali

Kesimpulan
Siswa merasa bahwa materi persegi panjang
merupakan materi yang mudah karena sudah pernah
dipelajari di SD. Melalui pembelajaran menggunakan
model pembelajaran matematika siswa merasa
terbantu dalam memahami materi persegi panjang
karena siswa lebih banyak tau dan lebih luas
mengenai persegi panjang. Namun siswa masih
kesulitan dalam memahami soal-soal yang diberikan,
seperti soal pada LKS dan soal tes hasil belajar siswa
belum tepat menjawab secara lisan pertanyaanpertanyaan pada soal tes hasil belajar.
Siswa masih merasa kesulitan pada materi persegi
panjang seperti misalnya diketahui luas dan panjang
persegi panjang dan diminta mencari lebar
persegipanjang. Selain itu, siswa juga masih
menggunakan sistem menghafal rumus. Melalui
pembelajaran menggunakan model pembelajaran
matematika siswa merasa terbantu karena siswa
merasa lebih paham mengenai materi persegi panjang.
Dari soal tes hasil belajar siswa belum mampu
menjawab dengan benar pertanyaan secara lisan.

b. Keaktifan Siswa
Data

wawancara

mengenai

keaktifan

siswa

dipilih

berdasarkan kategori keaktifan siswa yaitu tinggi, sedang dan
rendah. Berikut hasil wawancara terhadap 3 siswa:
Tabel 4.9. Kesimpulan Wawancara Mengenai Keaktifan Siswa
Terhadap 3 Siswa
Kategori

Tinggi

Sedang

Kesimpulan
Dalam pembelajaran matematikan siswa sudah turut
aktif karena pada dasarnya siswa menyukai
matematika sehingga dengan sendirinya siswa aktif.
Dalam pembelajaran siswa kurang berkosentrasi
karena terganggu dengan kehadiran pengamat. Selain
itu, siswa kadang kurang paham dengan apa yang
dipresentasikan temannya. ketika mengerjakan soal,
siswa cenderung menggunakan caranya sendiri dalam
menyelesaikan soal dan akan bertanya jika
menemukan kesulitan.
Dalam pembelajaran matematikan siswa cukup aktif
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jika bekerja bersama teman. Namun, siswa cenderung
kurang aktif ketika diskusi kelompok atau dikusi kelas
karena siswa lebih senang diam dan hanya
mendengarkan jika guru atau teman lain menjelaskan
di depan kelas. Jika menemukan informasi penting
siswa terkadang malas untuk mencatat dan jika
menemukan kesulitan siswa aktif bertanya kepad guru
maupun teman lainnnya.
Dalam pembelajaran matematika siswa cukup aktif.
Ketika diminta mengerjakan tugas siswa mengerjakan
semampunya dan bertanya kepada guru atau teman
lainnya ketika menemukan kesulitan. Selain itu, dalam
diskusi kelompok siswa hanya aktif membantu
temanya tanpa mencoba untuk latihan mengerjakan.
Siswa juga mendengarkan guru atau teman lainnya
menjelaskan di depan kelas dan mencatat informasi
penting.

Rendah

D. Pembahasan
1. Keterlaksanaan Pembelajaran Menggunakan Model Pembelajaran
Inkuiri
Pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran
inkuiri telah dilaksanakan di kelas VII C SMP Santo Aloysius Turi.
Pembahasan keterlaksaan pembelajaran inkuiri adalah sebagai berikut.
a. Pertemuan pertama
Pada pertemuan pertama, berdasarkan hasil observasi
keterlaksanaan pembelajaran matematika menggunakan model
pembelajaran inkuiri persentase keterlaksanaan pembelajaran
adalah

.

Berdasarkan

hasil

observasi

keterlaksanaan

pembelajaran terdapat empat kegiatan inkuiri yang tidak terlaksana
yaitu kegiatan guru (10) guru membimbing siswa dalam
menentukan hipotesis yang relevan dengan permasalahan, kegiatan
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siswa (4) siswa menyampaikan pendapat dalam bentuk hipotesis
terkait masalah pada LKS 1, kegiatan siswa (6) siswa menguji
hipotesis yang telah dirumuskan dengan menganalisa data,
kegiatan siswa (7) dalam kelompok siswa membuat kesimpulan
dari hasil analisis data mengenai pengertian dan sifat-sifat persegi
panjang. Hal ini dikarenakan guru masih kesulitan dalam
membangun keberanian siswa untuk menyampaikan pendapat.
Guru juga masih kesulitan dalam mengelola kelas dan mengontrol
kegiatan siswa selama pembelajaran karena siswa yang cenderung
melakukan kegiatan lain di luar kegiatan pembelajaran. Selain itu,
siswa masih terbiasa dengan pembelajaran yang berpusat pada guru
dan siswa kurang dilibatkan dalam pembelajaran. Hal ini sejalan
dengan pendapat Al Thabany (2014) yang menyatakan bahwa
pembelajaran inkuiri selain memiliki keunggulan, juga memiliki
kelemahan yaitu guru sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan
siswa serta sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena
terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar.
Hambatan yang guru alami pada pertemuan pertama yaitu
guru kurang mengelola kelas dengan baik menyebabkan suasana
kelas

menjadi

kurang

kondusif.

Selain

itu,

pembelajaran

matematika menggunakan model pembelajaran inkuiri yang tidak
sesuai dengan alokasi waktu karena waktu banyak terbuang akibat
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siswa terlambat masuk ke kelas. Siswa di kelas VII C baru pertama
kali mengikuti pembelajaran yang menggunankan metode diskusi.
b. Pertemuan kedua
Pada pertemuan kedua, berdasarkan hasil observasi
keterlaksanaan pembelajaran matematika menggunakan model
pembelajaran inkuiri persentase keterlaksanaan pembelajaran
adalah

.

Berdasarkan

hasil

observasi

keterlaksanaan

pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran
inkuiri sudah terlaksana semua dengan baik. Pembelajaran pada
pertemuan kedua lebih baik dari sebelumnya karena siswa lebih
terlibat aktif dalam pembelajaran.
Berdasarkan hasil obervasi diperoleh persentase keterlaksanaan
pembelajaran yaitu

. Pembelajaran matematika menggunakan

model pembelajaran inkuiri berjalan dengan baik dan siswa juga
telibat aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, pembelajaran
menggunakan model pembelajaran inkuiri juga membantu siswa
dalam memahami materi persegi panjang.
Berdasarkan hasil wawancara pada beberapa siswa mengenai
pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran inkuiri
diketahui bahwa siswa merasa senang karena dapat mengerjakan soal
menggunakan caranya sendiri dan ketika siswa sudah memperoleh
hasil maka siswa akan bertanya kepada guru. Hal ini sesuai dengan
pendapat Susanto dalam Paidi (2007:9) yang menyatakan bahwa
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dalam proses pembelajaran berbasis inkuiri, guru dapat memfasilitasi
siswa secara penuh atau sebagian kecil saja melalui LKS atau
petunjuk

lainnya

sehingga

siswa

mampu

menemukan

permasalahannya sampai dengan jawaban dari permasalah tersebut.
Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran
matematika menggunakan model pembelajaran inkuiri terlaksana
dengan baik.
2. Keaktifan siswa
Keaktifan dapat dilihat dari kemauan siswa untuk ikut berperan
aktif dalam pembelajaran. Hasil analisis keaktifan siswa selama
pembelajaran menggunakan model pembelajaran inkuiri, keaktifan
siswa sudah berjalan dengan baik. Terdapat 8 aspek keaktifan yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu visual activities, oral activities,
listening activities, writing activities, drawing activities, motor
activities, mental activities, dan emotional activities.
Pada aspek visual activities terdapat 2 jenis keaktifan yang
dinilai yaitu siswa membaca buku sumber sesuai dengan materi yang
akan dibahas pada pertemuan pertama sudah dilakukan 57% siswa
dengan kategori sedang namun, pada pertemuan kedua mengalami
penurunan 43% siswa dengan kategori rendah. Hal ini dikarenakan
siswa malas membaca buku dan ketika mengalami kesulitan siswa
langsung bertanya kepada guru atau teman lainnya. Jenis keaktifan
yang kedua, siswa mengamati gambar-gambar yang disediakan pada
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pertemuan pertama sudah dilakukan 74% siswa dengan kategori
sedang, sedangkan pertemuan kedua semua siswa sudah turut aktif
mengamati gambar yang disediakan yaitu 100% siswa dengan kategori
tinggi.
Pada aspek oral activities terdapat 3 jenis keaktifan yang dinilai
yaitu jenis keaktifan 1 siswa menyampaikan ide atau pendapat ketika
diskusi kelompok atau diskusi kelas pada pertemuan pertama sudah
dilakukan 48% siswa dengan kategori rendah, sedangkan pada
pertemuan kedua 100% siswa dengan kategori tinggi. Jenis keaktifan 2
siswa mengajukan pertanyaan kepada guru atau kepada siswa lainnya
sudah dilakukan 57% siswa dengan kategori sedang, sedangkan pada
pertemuan kedua 100% siswa dengan kategori tinggi. Jenis keaktifan 3
siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru atau siswa lainnya
sudah dilakukan 39% siswa dengan kategori rendah sedangkan pada
pertemuan kedua 30% siswa dengan kategori tinggi. Pada pertemuan
pertama selama pembelajaran siswa sudah turut aktif mengajukan
pertanyaan ketika menemukan kesulitan namun, siswa kurang aktif
dalam menyampaikan ide atau pendapatnya dan menjawab pertanyaan
yang diajukan guru. Hal ini dikarenakan sebelum menyampaikan
pendapat atau menjawab pertanyaan mulanya siswa sudah merasa
takut salah dan takut dmarahi guru atau di ejek teman-temannya. Pada
pertemuan kedua mengalami peningkatan pada jenis keaktifan 1 dan 2
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sedangkan pada jenis keaktifan 3 mengalami penurunan dikarenakan
siswa masih cenderung takut menjawab pertanyaan yang guru ajukan.
Pada aspek listening activities kegiatan yang dinilai adalah
siswa mendengarkan atau memperhatikan pada saat guru atau siswa
lainnya menjelaskan pada pertemuan pertama sudah dilakukan 74%
siswa dengan kategori sedang, sedangkan pada pertemuan kedua 96%
siswa dengan kategori tinggi.
Pada aspek writing activities kegiatan yang dinilai adalah siswa
mencatat informasi penting dari materi yang dibahas pada pertemuan
pertama sudah dilakukan 9% termasuk kategori sangat rendah,
sedangkan pada pertemuan kedua 43% siswa dengan kategori sedang.
Pada pertemuan pertama, kegiatan ini kurang dilakukan siswa karena
informasi penting yang diajarkan sudah ada di buku pegangan guru
sehingga siswa tidak perlu mencatat kembali dibuku catatan siswa,
namun pada pertemuan kedua beberapa siswa sudah mulai melakukan
kegiatan tersebut. Pada aspek drawing activities kegiatan yang dinilai
yaitu siswa menggambar bangun datar sesuai perintah atau petunjuk
yang diberikan pada pertemuan pertama sudah dilaksanakan 43%
termasuk kategori rendah, sedangkan pada pertemuan kedua 100%
siswa dengan kategori tinggi. Pada pertemuan pertama, kegiatan ini
kurang dilakukan siswa karena soal yang meminta siswa untuk
menggambar bangun datar hanya 1 nomor selain itu, dalam kelompok
siswa membagi tugas mengerjakan soal sehingga hanya beberapa
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siswa yang menakukan kegiatan tersebut namun, pada pertemuan
kedua semua siswa sudah turut aktif.
Pada aspek motor activities kegiatan yang dinilai adalah siswa
melakukan kegiatan sesuai petunjuk pada LKS yang dibagikan pada
pertemuan pertama sudah dilakukan 65% siswa termasuk dalam
kategori sedang, sedangkan pada pertemuan kedua 100% siswa dengan
kategori tinggi. Pada aspe k mental activities terdapat 2 jenis keaktifan
yang dinilai yaitu jenis keaktifan 1 siswa berusaha mencari berbagai
informasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah pada pertemuan
pertama sudah dilakukan 52% dengan kategori sedang, sedangkan
pada pertemuan kedua 91% siswa dengan kategori tinggi. Jenis
keaktifan 2 siswa terlibat dalam pemecahan masalah sudah dilakukan
70% siswa dengan kategori sedang sedangkan pada pertemuan kedua
100% siswa dengan kategori tinggi. Dari kedua jenis keaktifan tersebut
mengalami peningkatan keaktifan di mana siswa lebih terlibat aktif
dalam pemecahan masalah. Dalam pembelajaran siswa sudah turut
aktif dalam pemecahan masalah di mana dalam kelompok setiap
anggota memiliki satu tugas untuk mengerjakan soal dalam LKS
kemudian setelah mengerjakan siswa bertugaas untuk menjelaskan
kepada teman-teman sekelompok.
Pada aspek emotional activities kegiatan yang dinilai adalah
siswa berani menyampaikan hasil pekerjaannya di depan kelas sudah
dilakukan 17% siswa dengan kategori sangat rendah sedangkan pada
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pertemuan kedua 30% siswa dengan kategori tinggi. Pada pertemuan
pertama, kegiatan tersebut kurang dilakukan karena kurangnya
kemauan

siswa

untuk

berani

maju

ke

depan

kelas

untuk

menyampaikan hasil pekerjaannya selain itu, siswa cenderung malas
dan lebih senang diam dan mendengarkan guru. Namun, pada
pertemuan

kedua

beberapa

siswa

sudah

lebih

terlibat

aktif

menyampaikan hasil pekerjaanya di depan kelas tanpa di tunjuk oleh
guru.
Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa siswa mengenai
keaktifan siswa, diketahui bahwa siswa merasa lebih berperan aktif
dan terlibat dalam proses pembelajaran matematika menggunakan
model pembelajaran inkuiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudjana
(2009: 61), bahwa kegiatan pembelajaran dikatakan berjalan dengan
baik apabila siswa berperan dalam pembelajaran seperti aktif bertanya
kepada siswa maupun guru, mau berdiskusi kelompok dengan siswa
lain, mampu menemukan masalah serta dapat memecahkan masalah
tersebut, dan dapat menerapkan apa yang telah diperoleh untuk
menyelesaikan persoalan yang dihadapinya.
Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa siswa di
kelas VII C aktif dalam pembelajaran matematika melalui penerapan
model pembelajaran inkuiri.
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3. Hasil belajar siswa
Tes

hasil

belajar

dilakukan

setelah

melaksanakan

proses

pembelajaran menggunakan model pembelajaran inkuiri. Dalam
pembelajaran siswa di tuntun untuk menemukan sendiri jawaban dari
pertanyaan yang diajukan. Berdasarkan nilai hasil belajar rata-rata nilai
siswa adalah

termasuk dalam kategori baik, hal ini sesuai dengan

pendapat Arikunto (2009: 245) yang menyatakan bahwa rentang nilai
termasuk dalam kategori baik.
Berdasarkan

nilai

KKM

(Kategori

Ketuntasan

Minimal)

matematika di SMP Santo Aloysius Turi kelas VII menunjukkan
terdapat 10 siswa yang tuntas dengan persentase
belum tuntas dengan persentase

dan 13 siswa

, dengan nilai tertinggi 100

dan nilai terendah 26. Berdasarkan hasil analisis jawaban siswa, dari 5
soal yang diberikan diketahui bahwa kebanyakan siswa masih kurang
memahami soal dengan baik sehingga siswa kurang tepat dalam
menjawab pertanyaan pada soal tes hasil belajar.
Selain itu, rendahnya hasil belajar beberapa siswa dikarenakan
tingkat kemampuan siswa yang masih kurang seperti yang telah
dijelaskan pada hasil observasi, bahwa kelas VII C merupakan kelas
yang memiliki tingkat kemampuan rendah di antara kelas yang
lainnya. Di kelas VII C terdapat beberapa siswa yang berasal dari
daerah

yang

pendidikannya

masih

kurang

merata

sehingga

membutuhkan penyesuaian diri dengan lingkungan sekolah dan cara
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belajar. Hal ini sependapat dengan yang dikatakan Ahmadi (2015)
faktor yang

mempengaruhi proses dan hasil belajar adalah faktor

siswa itu sendiri di mana tiap anak memiliki kondisi yang berbedabeda dalam kondisi sosiologis dan kondisi psikologis, dan faktor
lingkungan, baik lingkungan alami maupun lingkungan sosial.
Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa siswa, diketahui
bahwa melalui penerapan model pembelajaran inkuiri siswa merasa
terbantu dalam memahami materi persegi panjang. Namun, ada siswa
yang masih menggunakan sistem menghafal rumus sehingga pada saat
mengerjakan soal siswa lupa dan tidak dapat

menyelesaikan soal

dengan baik. Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa
hasil belajar siswa di kelas VII C cukup baik pembelajaran matematika
melalui penerapan model pembelajaran inkuiri.

E. Keterbatasan Penelitian
Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu:
1. Tidak dilakukan uji coba tes hasil belajar dikarenakan peneliti tidak
menemukan subyek lain yang sama dengan subyek penelitian.
2. Kurangnya waktu pelaksanaan pembelajaran matematika pada
pertemuan pertama karena digunakan guru untuk menyampaikan
informasi mengenai penelitian.
3. Suara siswa dalam rekaman video yang kurang jelas sehingga peneliti
kesulitan untuk mendeskripsikan pembelajaran.
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4. Waktu pengambilan data wawancara yang cukup jauh dari hari tes
hasil belajar dikarenakan adanya libur paskah disambung libur ujian
sekolah selama 2 minggu sehingga pengambilan data wawancara
kurang optimal.
5. Tidak tersedianya proyektor di kelas VII C sehingga peneliti kurang
memaksimalkan waktu pembelajaran dengan baik.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di SMP Santo
Aloysius Turi kelas VII C tahun ajaran 2016/2017, diperoleh kesimpulan
sebagai berikut:
1. Keterlaksanaan pembelajaran
Keterlaksanaan pembelajaran matematika menggunakan model
pembelajaran inkuiri di kelas VII C SMP Santo Aloysius Turi sudah
berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan berdasarkan rata-rata
persentase pada pertemuan pertama adalah sebesar

berdasarkan

kategori keterlaksanaan pembelajaran pada pertemuan pertama termasuk
dalam

kategori

baik

sekali.

Sedangkan

rata-rata

persentase

keterlaksanaan pembelajaran pada pertemuan kedua adalah sebesar
termasuk dalam kategori baik sekali. Rata-rata keterlaksanaan
pembelajaran pada pertemuan pertama dan kedua yaitu

termasuk

dalam kategori baik sekali. Berdasarkan uraian tersebut, dapat
disimpulkan keterlaksanaan pembelajaran matematika menggunakan
model pembelajaran inkuiri di SMP Santo Aloysius Turi tahun pelajaran
2016/2017 baik sekali.
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2. Keaktifan siswa
Penerapan model pembelajaran inkuiri pada materi persegi
panjang terhadap keaktifan siswa sudah berjalan dengan baik.
Siswa sudah mampu terlibat aktif dalam pembelajaran. Hal ini
ditunjukkan rata-rata keaktifan siswa pada pertemuan pertama
sebesar

termasuk dalam kategori sedang. Sedangkan pada

pertemuan kedua, rata-rata keaktifan siswa sebesar

termasuk

dalam kategori sedang. Rata-rata keaktifan siswa pertemuan
pertama dan kedua di SMP Santo Aloysius Turi kelas VII C adalah
, termasuk dalam kategori sedang. Berdasarkan uraian
tersebut, dapat disimpulkan bahwa keaktifan siswa kelas VII C
cukup baik melalui penerapan model pembelajaran inkuiri di SMP
Santo Aloysius Turi tahun pelajaran 2016/2017.
3. Hasil belajar
Berdasarkan tes hasil belajar siswa rata-rata nilai hasil belajar
siswa kelas VII C adalah

dan termasuk dalam kategori baik.

Dari 9 soal yang diberikan, diketahui terdapat 5 soal yang lebih dari
sama dengan

siswa mampu menjawab dengan benar, yaitu

mengenai sisi yang sejajar, diagonal sisi, besar sudut, luas persegi
panjang, dan banyaknya pohon yang mengelilingi kebun yang
berbentuk persegi panjang. Sedangkan untuk 4 soal lainnya, kurang
dari

siswa belum mampu menjawab soal dengan benar, yaitu

mengenai pasangan sudut yang saling berhadapan, menentukan
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nilai , panjang dan lebar masing-masing sisi berdasarkan nilai ,
dan panjang lapangan basket dengan yang diketahui keliling dan
lebarnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa
hasil belajar siswa kelas VII C termasuk dalam kategori baik
melalui penerapan model pembelajaran inkuiri di SMP Santo
Aloysius Turi tahun pelajaran 2016/2017.

B. Saran
Beberapa saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:
1. Model pembelajaran inkuiri membutuhkan waktu yang cukup banyak
dalam proses pembelajarannya sehingga perlunya persiapan yang matang
dan kemampuan dalam menguasai kelas sebelum turun penelitian.
2. Model pembelajaran inkuiri berpusat pada siswa sehingga perlunya
kemampuan guru untuk meningkatkan kemauan siswa dalam proses
pembelajaran matematika.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat memadukan model pembelajaran inkuri
dengan model pembelajaran lainnya sehingga siswa lebih tertarik dan
aktif dalam proses pembelajaran.
4. Pelaksanaan pembelajaran pada penelitian ini hanya dilakukan sebanyak
2 kali pertemuan sehingga untuk melihat kekonsistenan kurang akurat
dan akan lebih baik jika dilakukan lebih dari 2 pertemuan.
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3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah

: SMP Santo Aloysius Turi

Mata Pelajaran : Matematika
Kelas /Semester

: VII / 2

Materi

: Persegipanjang

Alokasi waktu

: 4 x 40 menit (4 JP)

A. Kompetensi Inti
KI 1

: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.

KI 2

: Menghargai

dan

menghayati

perilaku

jujur,

disiplin,

tanggungjawab, peduli (toleransi, gotongroyong), santun,
percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan
keberadaannya.
KI 3

: Memahami

dan

menerapkan

pengetahuan

(faktual,

konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait
fenomena dan kejadian tampak mata.
KI 4

: Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung,
menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari
di sekolah dan sumber lain yang sama dala m sudut
pandang/teori.
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
No
1

Kompetensi Dasar
1.1 menghargai

Indikator

dan 1.1.1

menghayati ajaran

pembelajaran matematika.

agama

serius

yang 1.1.2

dianutnya.
2

bersemangat dalam mengikuti

mengikuti

pembelajaran matematika.

2.2 Memiliki rasa ingin 2.2.1
tahu,

dalam

percaya diri

Menunjukkan
dalam

rasa

menemukan

ingin

tahu

pengertian,

dan ketertarikan pada

sifat-sifat serta keliling dan luas

matematika

serta

bangun datar persegipanjang.

memiliki

rasa 2.2.2

memiliki rasa percaya diri dalam

percaya pada daya

mengerjakan tugas yang diberikan

dan

oleh guru.

kegunaan

matematika,
terbentuk

yang 2.2.3
melalui

memiliki

ketertarikan

pada

matematika melalui pengalaman

pengalaman belajar.

belajar.
2.2.4

memiliki rasa percaya pada daya
dan kegunaan matematika.

3

Pertemuan 1

3.6 Mengidentifikasi
sifat-sifat

bangun 3.6.1

datar

untuk

3.6.2

Menjelaskan

sifat-sifat

persegipanjang

menentukan

keliling dan luas

pengertian

persegipanjang

dan

menggunakannya

Menjelaskan

Pertemuan 2
3.6.3

Menentukan

keliling

persegipanjang
3.6.4

Menentukan luas persegipanjang.
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4

4.7 Menyelesaikan

4.7.1

permasalahan
nyata

Menyelesaikan
berkaitan

terkait

penerapan

masalah

dengan

yang
keliling

persegipanjang

sifat- 4.7.2

Menyelesaikan

sifat

berkaitan

persegipanjang,

persegipanjang

masalah

yang

dengan

luas

persegi, trapesium,
jajargenjang, belah
ketupat,

dan

layang-layang.

C. Tujuan Pembelajaran
Melalui pembelajaran siswa dapat:
1. Bersemangat dalam mengikuti pembelajaran matematika.
2. Serius dalam mengikuti pembelajaran matematika.
3. Menunjukkan sikap kritis dalam menyelesaikan permasalahan.
4. Menjelaskan pengertian persegipanjang.
5. Menjelaskan sifat-sifat persegipanjang.
6. Menentukan keliling persegipanjang.
7. Menentukan luas persegipanjang.
8. Menyelesaikan

masalah

yang

berkaitan

dengan

keliling

persegipanjang.
9. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas persegipanjang.

D. Materi Pembelajaran
Pertemuan pertama
1. Pengertian Persegipanjang
Persegipanjang adalah segi empat dengan sisi-sisi yang berhadapan
sejajar dan sama pajang, serta keempat sudutnya siku-siku.
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C

Lebar

D

A

B

Panjang

Contoh benda yang berbentuk persegipanjang seperti:

Permukaan papan tulis

Permukaan meja

a) Sifat-sifat persegipanjang
a. Sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar
̅̅̅̅

̅̅̅̅ dan ̅̅̅̅

Kertangan
D

>p >

panjang,
C

lebar

>

>
A

̅̅̅̅

l

l

>p>

B

b. Setiap sudutnya siku-siku
D

C

A

B

c. Mempunyai dua buah diagonal yang sama panjang dan
saling berpotongan di titik pusat persegipanjang. Titik
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tersebut membagi diagonal menjadi dua bagian sama
panjang.
̅̅̅̅

̅̅̅̅ dan ̅̅̅̅

̅̅̅̅
C

D
O
A

B

d. Mempunyai dua sumbu simetri yaitu sumbu vertikal dan
horizontal.
D

C

A

B

Pertemuan kedua
1. Keliling Persegipanjang
C

D
p
l

l
A

p
Persegipanjang

B

Keliling persegipanjang sama dengan jumlah seluruh panjang sisisisinya. Jika
l, maka keliling

adalah persegipanjang dengan panjang p dan lebar
dan dapat ditulis sebagai :
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Contoh soal:
Pak Edy memiliki tanah berbentuk persegipanjang yang berukuran
panjang

dan lebar

. Berapa keliling tanah tersebut?

Penyelesaian:
Diketahui : Panjang
Lebar
Ditanya : keliling
Jawab :

Jadi, keliling aula tersebut adalah

.

2. Luas Persegipanjang
D

C

A

B

Luas persegipanjang adalah banyaknya persegi satuan yang menutupi
permukaan persegipanjang. Luas persegipanjang sama dengan hasil
kali panjang dan lebarnya. Berdasarkan gambar tersebut, maka luas
dan dapat dituls sebagai :

Contoh soal:
Sebuah lapangan basket berbentuk persegipanjang. Apabila panjang
sisinya adalah 72 meter dan lebar lapangan adalah 35 meter, maka
berapakah luas dari lapangan basket tersebut?
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Penyelesaian:
Diketahui :
Panjang
Lebar
Ditanya: Luas

?

Jawab:

Jadi, luas dari lapangan basket tersebut adalah

.

E. Metode Pembelajaran
Model pembelajaran : inkuiri

F. Langkah-langkah Pembelajaran
Pertemuan pertama

Kegiatan

Alokasi

Kegiatan Pembelajaran

1. Guru

membuka

Waktu

pelajaran

dengan 10 menit

salam
2. Guru mengecek kesiapan siswa
Pendahuluan

3.

Guru

menyampaikan

pembelajaran

yaitu

tujuan
mengenai

pengertian persegipanjang dan sifatsifat persegipanjang.
4. Apersepsi : guru menanyakan benda
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Kegiatan

Alokasi

Kegiatan Pembelajaran

apa

saja

disekitar

Waktu

siswa

yang

berbentuk persegipanjang.
5. Motivasi : guru menjelaskan kepada
siswa tentang pentingnya mempelajari
materi

ini,

agar

siswa

dapat

mengaplikasikannya dalam kehidupan
sehari-hari

seperti

siswa

dapat

menentukan panjang dan lebar suatu
lapangan

yang

berbentuk

persegipanjang.
6. Guru mengelompokkan siswa menjadi
5 kelompok.
Mengajukan pertanyaan atau permasalahan

10 menit

7. Guru membagikan LKS 1 tentang
pengertian

dan

sifat-sifat

persegipanjang ke setiap kelompok.
8. Guru

membimbing

siswa

mengidentifikasi masalah dalam LKS
1 terkait menentukan sisi-sisi pada
Inti

persegipanjang, pasangan sisi yang
sejajar dan sama panjang serta sudutsudut persegipanjang.
(Mengamati)
Merumuskan hipotesis
9. Siswa

diberi

10 menit
kesempatan

untuk

menyampaikan pendapat dalam bentuk
hipotesis terkait masalah menentukan
sisi-sisi

pada

persegipanjang,
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Kegiatan

Alokasi

Kegiatan Pembelajaran

Waktu

pasangan sisi yang sejajar dan sama
panjang, sudut-sudut persegipanjang
serta

diagonal-diagonal

pada

persegipanjang.
10. Guru

membimbing

siswa

dalam

menentukan hipotesis yang relevan
dengan permasalahan. (Menanya)
Mengumpulkan data

15 menit

11. Siswa mengumpulkan data melalui
hipotesis yang yang telah dibuat
sebagai penuntun untuk memperoleh
informasi terkait pengertian dan sifatsifat persegipanjang, yaitu:
a. Mengukur panjang sisi
b. Mengukur besar sudut
c. mengukur panjang diagonal
(Mengumpulkan informasi)
Analisis data

20 menit

12. Siswa menguji hipotesis yang telah
dirumuskan dengan menganalisis data
yang diperoleh untuk menentukan
pengertian

dan

sifat-sifat

persegipanjang.
(Menalar)
Membuat kesimpulan
13. Dalam

kelompok

10 menit
siswa

membuat

kesimpulan dari hasil analisis data
mengenai pengertian dan sifat-sifat
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Kegiatan

Alokasi

Kegiatan Pembelajaran

Waktu

persegipanjang.
14. Perwakilan

siswa

kelompok

dari

beberapa

(minimal

2)

mempresentasikan hasil pekerjaannya
di depan kelas.
15. Kelompok

lainnya

mengoreksi

kebenaran jawaban siswa.
16. Guru berperan sebagai fasilitator dan
memberikan penguatan mengenai hasil
temuan siswa.
(Mengomunikasikan)
17. Guru dan siswa menyimpulkan materi

5 menit

yang telah dipelajari.
18. Guru memberikan PR kepada siswa.
Penutup

19. Guru

menyampaikan

informasi

mengenai pembelajaran selanjutnya
yaitu mengenai keliling dan luas
persegipanjang.
20. Guru mengucapkan salam.

Pertemuan kedua

Kegiatan

Kegiatan Pembelajaran

1. Guru
Pendahuluan

membuka

pelajaran

salam
2. Mengecek kesiapan siswa

Alokasi
Waktu
dengan 10 menit
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Kegiatan

Alokasi

Kegiatan Pembelajaran

Waktu

3. Guru dan siswa membahas PR
4. Guru

menyampaikan

tujuan

pembelajaran yaitu mengenai keliling
dan

luas

persegipanjang

Menyelesaikan

masalah

serta
yang

berkaitan dengan keliling dan luas
persegipanjang .
5. Apersepsi

:

Guru

mengingatkan

kembali mengenai materi sebelumnya
yaitu

pengertian

dan

sifat-sifat

persegipanjang.
6. Motivasi : Guru menjelaskan kepada
siswa tentang pentingnya mempelajari
materi

ini,

agar

siswa

dapat

mengaplikasikannya dalam kehidupan
sehari-hari seperti sebuah permukaan
meja berbentuk persegipanjang yang
akan ditutupi dengan selembar kain.
berapa luas kain yang diperlukan
untuk

menutupi

permukaan

meja

tersebut.

7. Guru mengelompokkan siswa menjadi
5 kelompok.
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Kegiatan

Alokasi

Kegiatan Pembelajaran

Waktu

Mengajukan pertanyaan atau permasalahan

10 menit

8. Guru membagikan LKS 2 mengenai
keliling dan luas persegipanjang ke
setiap kelompok.
9. Guru

membimbing

siswa

mengidentifikasi masalah dalam LKS
2 terkait masalah menentukan keliling
dan

luas

persegipanjang

serta

menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan

keliling

dan

luas

persegipanjang.
(Mengamati)
Merumuskan hipotesis
Inti

10. Siswa

diberi

10 menit
kesempatan

untuk

menyampaikan pendapat dalam bentuk
hipotesis terkait masalah pada LKS 2
yaitu menentukan keliling dan luas
suatu kebun yang diketahui berbentuk
persegipanjang.
11. Guru

membimbing

siswa

dalam

menentukan hipotesis yang relevan
dengan permasalahan.
(Menanya)
Mengumpulkan data

15 menit

12. Siswa mengumpulkan data melalui
hipotesis yang yang telah dibuat
sebagai penunutun untuk menentukan
rumus

keliling

dan

luas
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Kegiatan

Alokasi

Kegiatan Pembelajaran

Waktu

persegipanjang serta menyelesaikan
masalah

yang

berkaitan

dengan

keliling dan luas persegipanjang.
(Mengumpulkan informasi)
Analisis data

20 menit

13. Siswa menguji hipotesis yang telah
dirumuskan dengan menganalisis data
yang diperoleh untuk menentukan
keliling dan luas persegipanjang.
(Menalar)
Membuat kesimpulan
14. Dalam

10 menit

kelompok

siswa

membuat

kesimpulan dari hasil analisis data
mengenai

keliling

dan

luas

persegipanjang.
15. Perwakilan

siswa

kelompok

dari

beberapa

(minimal

2)

mempresentasikan hasil pekerjaannya
di depan kelas.
16. Kelompok

lainnya

mengoreksi

kebenaran jawaban siswa.
17. Guru berperan sebagai fasilitator dan
memberikan penguatan mengenai hasil
temuan siswa.
(Mengomunikasikan)
18. Guru dan siswa menyimpulkan materi
Penutup

yang telah dipelajari.
19. Guru

menyampaikan

informasi

5 menit
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Kegiatan

Alokasi

Kegiatan Pembelajaran

Waktu

mengenai pertemuan berikutnya akan
diadakan

tes

akhir

mengenai

persegipanjang.
20. Guru mengucapkan salam.

G. Alat/Media dan sumber belajar
Media

: LKS

Alat

: Spidol, White board, LCD

Sumber belajar

:

Sukino,

dan

Simangunsong,

Wilson.2006.

Matematika untuk SMP kelas VII. Erlangga. Jakarta. Buku
Matematika konsep dan aplikasinya 1 untuk SMP kelas VII KTSP
2006, Buku Matematika untuk SMP kelas VII KTSP 2006.

H. Penilaian
Teknik Penilaian

: pengamatan dan tes tertulis
Mengetahui

Guru Mata Pelajaran
Pembimbing

Ibu Ag. Ambar Purbayanti, A,Md.

Yogyakarta, Maret 2017
Peneliti

Maria Wilda Malo
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4. Lembar Kerja Siswa 1 dan alternatif jawaban
LEMBAR KERJA SISWA
(LKS 1)
Pokok Bahasan : pengertian dan sifat-sifat persegi panjang
Hari/Tanggal

:
4 menit

Alokasi Waktu :

Kelas

:

Kelompok

:

Anggota

: 1.

2.

3.

4.

Petunjuk :

5.
1. Kerjakan tugas yang ada pada lembar kegiatan secara
berkelompok yang telah dibentuk.
2. Diskusi dengan teman sekelompokmu.

1. Perhatikan persegi panjang ABCD yang di bawah ini!
D
C

A

B

Tentukan:
a. Sisi-sisi dari persegi panjang ABCD
b. Pasangan sisi yang sejajar dan sama panjang.
c. Sudut-sudut persegi panjang ABCD yang besarnya
d. Apa yang dapat kamu simpulkan mengenai pengertian
persegi panjang?

.
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2. Perhatikan model persegi panjang ABCD yang dibagikan!
a. Ukurlah panjang sisi-sisi dari persegi panjang tersebut,
apakah sisi-sisi yang berhadapan sama panjang? Sisi
manakah itu?
b. Ukurlah besar titik sudut dari model persegi panjang
tersebut, berapa besar setiap sudutnya? Sudut manakah
itu?
c. Ukurlah panjang diagonal-diagonal dari model persegi
panjang tersebut, apakah panjang diagonalnya sama?
Diagonal manakah itu?
d. Berdasarkan kegiatan tersebut, sebutkan sifat-sifat persegi
panjang ditinjau dari kesejajaran dan panjang sisi yang
berhadapan, besar sudut dan panjang diagonalnya.

3. Nyatakan pernyataan berikut benar atau salah!
a. Persegi panjang mempunyai sifat keempat sisinya sama
panjang.
b. Apabila terdapat dua sudut siku-siku dari suatu segiempat,
maka segiempat itu adalah persegi panjang.
c. Diagonal-diagonal persegi panjang mempunyai panjang
yang sama.
d. Keempat sudut persegi panjang adalah siku-siku.

4. Gambarkan persegi panjang PQRS, jika titik
. Tentukan:
a. Koordinat titik R.
b. Panjang PQ, QR, RS, dan PS.
c. Panjang PR dan QS.
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5. Sebuah persegi panjang memiliki diagonal-diagonal yang
sama panjang dan saling berpotongan di tengah-tengahnya.
Jika panjang salah satu diagonalnya adalah
panjang diagonal lainnya adalah

dan

, tentukan nilai

!
A

D

B

C

Alternatif Penyelesaian LKS 1
Nomor

Alternatif Penyelesaian

Soal
1

a. Sisi-sisi dari persegi panjang ABCD adalah AB, DC, BC,
DA.
b. Pasangan sisi sejajar dan sama panjang adalah sisi AB dan
DC, sisi AD dan sisi CB.
c. Sudut-sudut persegipanjang ABCD yang besarnya
adalah
d. Pengertian persegi panjang berdasarkan keterangan di atas
yaitu jajargenjang yang salah satu sudutnya

2

.

a. Ya, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang sisi

b. Besar setiap sudutnya

yaitu

c. Sama, diagonal PR dan diagonal SQ.
d. Berdasarkan kegiatan tersebut sifat-sifat persegipanjang
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ditinjau dari kesejajaran dan panjang sisi yang berhadapan,
besar sudut dan panjang diagonalnya sisi yang berhadapan
sejajar dan sama panjang, keempat sudutnya sama besar
yaitu
3

, dan diagonalnya sama panjang.”

a. Salah, karena hanya sisi yang berhadapan yang sama
panjang.
b. Salah,

karena

pada

persegi

panjang

sisi-sisi

yang

berhadapan sejajar dan sama panjang.
c. Benar,

karena

diagonal-diagonal

persegi

panjang

mempunyai panjang yang sama.
d. Benar, karena pada persegi panjang keempat sudutnya sikusiku.”
4

a. Koordinat titik R adalah (13,8).
b. Panjang

,

c. Panjang
5

.

Diketahui:
Panjang salah satu diagonalnya adalah
Panjang diagonal lainnya adalah
Ditanya:
Tentukan nilai !
Jawab:
Diagonal

Jadi, nilai

diagonal

adalah 5.
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5. Lembar Kerja Siswa 2 dan alternatif jawaban
LEMBAR KERJA SISWA
(LKS 2)
Pokok Bahasan : kelilling dan luas persegi panjang
Hari/Tanggal

: Sabtu, 8 April 2017

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit
Kelas

: VII

Kelompok

:

Anggota

: 1.

2.

3.

4.

5.
Petunjuk :
1. Kerjakan tugas yang ada pada lembar kegiatan secara
berkelompok yang telah dibentuk.
2. Diskusi dengan teman sekelompokmu.

1. Perhatikan ilustrasi dibawah ini!
D

C

A

B

Mensy mempunyai kebun berbentuk persegi panjang ABCD
seperti pada gambar diatas. Mensy akan memagari sekeliling
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dari kebun tersebut.
a. Sisi manakah yang dilewati mensy untuk memagari kebun
tersebut?
b. Apakah setiap sisi yang dilewati sama panjang?
c. Bagaiman cara menentukan keliling kebun tersebut?
d. Jika panjang sisi yang dilewati mensy dinotasikan dengan
p dan lebar dinotasikan dengan l, maka bagaimana
menentukan

rumus

keliling

persegi

panjang

jika

dinyatakan dalam p dan l?

2. Setelah mengetahui keliling dari kebun yang telah dipagari,
mensy ingin menghitung luas kebun tersebut. Luas kebun yang
dipagari mensy dapat dilihat pada gambar bangun datar ABCD
dibawah ini.
D

C

A

B

a. Menurut kalian, bagaimana cara menentukan luas kebun
tersebut?
b. Dari bangun tersebut berapa banyak persegi satuan pada
sisi AB dan banyak persegi satuan pada sisi BC?
c. Berdasarkan gambar diatas, sisi-sisi manakah yang sama
panjang?
d. Berdasarkan uraian diatas maka berapa luas kebun
tersebut?
e. Jika panjang sisi yang dilewati mensy dinotasikan dengan
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p dan lebar dinotasikan dengan l, maka bagaimana
keterkaitan p dan l dengan luas persegi panjang?

3. Perhatikan gambar berikut!
5 cm

12 cm

18 cm

5 cm

8 cm

Tentukan:
a. Keliling bangun tersebut.
b. Luas bangun tersebut.

4. Sebuah lapangan berbentuk persegi panjang berukuran panjang
75 meter dan lebar 50 meter. Di sekeliling lapangan itu, akan
dipasang pagar dengan biaya Rp 125.000,00 per meter.
Berapakah biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar
tersebut?

5. David memiliki sebuah taman yang berbentuk persegi panjang.
Panjang taman tersebut

dan lebar

. Taman tersebut

akan dibagi menjadi sembilan bagian untuk ditanami bunga.
Berapa luas taman seluruhnya dan berapa luas per bagian yang
akan ditanami bunga?
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Alternatif Penyelesaian LKS 2
Nomor

Alternatif Penyelesaian

Soal
1

Masalah 1
a. Sisi AB, BC, DC, dan DA
b. Tidak, karena sisi AB dan sis DC

sisi AD dan sisi BC

c. Dengan menjumlahkan setiap sisi persegi panjang
d. Rumus keliling persegi panjang adalah
2

Masalah 2
a. Cara menentukan luas kebun tersebut adalah dengan
menghitung banyaknya bangun persegi yang terletak pada
permukaan persegi panjang.
b. Banyak satuan pada sisi
c. Sisi

sisi

dan

dan sisi

sisi

d. Luas kebun tersebut adalah panjang

lebar atau

70
Luas persegi panjang adalah
Masalah 3
Bangun tersebut dibagi menjadi 3 bagian yaitu bagian (i), bagian
(ii) dan bagian (iii) seperti gambar di bawah ini.

X

5 cm

i

E

H
12 cm

A

18 cm

3

5 cm

D

iii

G 8 cm F

Y

ii
B

C

Dari bangun terebut diketahui:
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,

a. Keliling
Keliling

Jadi, keliling bangun tersebut adalah
b. Luas
Luas total

Luas

Luas

Jadi, keliling bangun tersebut adalah
4

Masalah 4
a.
4
4

4

4
4
4
b. Panjang
Lebar
c. Luas

4

Luas
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5

Masalah 5
Diketahui:

Ditanya: biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar
tersebut?
Penyelesaian:


 Biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar:
Biaya pagar = keliling

biaya per meter

Biaya pagar
Biaya pagar
Jadi, biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar adalah

6. Soal tes hasil belajar dan alternatif jawaban
SOAL TES AKHIR
Petunjuk:
1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal.
2. Jawablah pada lembar jawaban yang telah disediakan.
3. Selesaikan soal berikut dengan jujur dan teliti.

Soal:
1. Perhatikan persegi panjang KLMN berikut.
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M

N

M

N
T

L

K

K

Gambar A

Gambar B

L

a. Pada gambar A, sebutkan pasangan sudut yang saling
berhadapan.
b. Pada gambar A, sebutkan sisi-sisi yang sejajar
c. Pada gambar B, sebutkan pasangan diagonal sisi.

2. Diketahui persegi panjang ABCD seperti di bawah ini.
𝑥

D

𝑐𝑚

C
𝑥 𝑐𝑚

A

4

𝑥

𝑐𝑚

B

Tentukan:
a. Nilai !
b. Besar sudut
c. Panjang dan lebar masing-masing sisi!

3. Sebuah meja berbentuk persegi panjang mempunyai keliling 120
cm. Sedangkan lebarnya 24 cm. Berapakah panjang meja tersebut?

4. Sebuah lapangan basket dengan bentuk persegi panjang. Apabila
panjang sisinya adalah 45 meter dan lebar lapangan adalah 25 meter,
maka berapakah luas dari lapangan basket tersebut?
5. Pak Soni memiliki kebun berbentuk persegi panjang dengan ukuran
panjang

dan lebar 4

. Disekeliling kebun ditanami pohon
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pepaya yang berjarak

antara yang satu dan yang lainnya. Berapa

banyaknya pohon pepaya yang mengelilingi kebun Pak Soni?

Alternatif Penyelesaian Soal Tes Hasil Belajar
Nomor

Alternatif Penyelesaian

Skor

a. Pasangan sudut yang saling berhadapan :

10

Soal
1

dan
dan
b. garis yang sejajar
Garis

dan garis

Garis

dan garis

c. pasangan garis diagonal
dan
2

10

a. Nilai

Jadi, nilai

adalah 8.

b. Besar sudut DAC adalah

c. Panjang dan lebar masing-masing sisi:
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Jadi, panjang dan lebar masing masing sisi
adalah sisi

3

, sisi

Diketahui:

10

Keliling meja :
Lebar meja : 4
Ditanya:
Panjang meja?
Jawab:
4
4
4

Jadi, panjang meja adalah
4

Diketahui:

10

Lapangan basket berbentuk persegi panjang.
Panjang lapangan : 45 cm
Lebar lapangan: 25 cm
Ditanya:
Luas lapangan basket?
Penyelesaian:
4

Jadi, lebar lapangan baket tersebut adalah

.
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5

Diketahui:

10

Pak soni memiliki kebun berbentuk persegi
panjang.
Panjang :
Lebar : 4
Disekeliling kebun ditanami pohon
yangberjarak

antara satu dengan yang

lain.
Ditanya:
Banyak pohon yang mengelilingi kebun pak
soni?
Penyelesaian:
4
4
4
Di sekeliling kebun ditanami pohon yang berjarak
antara satu dengan yang lain, sehingga:
4
Banyak pohon

4

Jadi, banyak pohon yangmengelilingi kebun pak
Soni adalah 68.
Total Skor

50
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7. Lembar hasil observasi keaktifan siswa pertemuan pertama dan
kedua
a. Pertemuan pertama
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b. Pertemuan kedua
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8. Lembar observasi Keterlaksanaan Pembelajaran
a. Pertemuan 1
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b. Pertemuan 2
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9. Contoh jawaban siswa LKS 1
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10. Contoh jawaban LKS 2
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11. Contoh jawaban tes hasil belajar siswa
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12.

Hasil Wawancara
Hasil Wawancara Siswa Dengan Kategori Sangat Baik
No
1

Pertanyaan
Pada

saat

Jawaban Siswa 1

pembelajaran Sebisanya saya aktif, kalo saya karena

matematika, apakah kamu saya suka pelajaran matematika jadi
turut

aktif

mengerjakan

dalam misal kalo pelajaran matematika guru

tugas

diberikan?
2

yang siapun saya mesti suka dan aktif dalam
pembelajaran.

Apakah kamu turut aktif Kalo kelompok kan pasti bekerja sama
pada saat diskusi kelompok seharusnya ya semuanya harus aktif
atau diskusi kelas? Jelaskan! jadi saya juga harus aktif, kalo diskusi
kelas tergantung gurunya.

3

Apakah

kamu Kalo kemarin mbak ria ngajar aku

mendengarkan

atau karena temen-temennya bawa banyak

memperhatikan pada saat jadi aku nggak terlalu konsen kalo
guru atau siswa lainnya gurunya hanya satu aku masih bisa,
menjelaskan?

kalo temen yang jelasin kadang aku
nggak paham soalnya dia jelasin pake
pikirannya sendiri jadi aku nggak bisa
pahami, kadang-kadang dia ngerti tapi
aku nggak ngerti.

4

Apa yang kamu lakukan jika Biasanya kalo aku sendiri misalnya
menemukan
penting

informasi dijelasin pengertiannya apa aku nggak

mengenai

yang dibahas?

materi pernah catat tapi aku liat-liat dulu kalo
misalnya di LKS udah ada aku nggak
catat, kalo nggak ada di LKS kadangkadang aku catat.

5

Usaha apa saja yang kamu Kalo aku biasanya aku sukanya kalo
lakukan

untuk

mencari dikasih cara pengerjaannya ke aku
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berbagai

informasi

diperlukan

yang misalnya kalo aku nggak paham
dalam caranya aku pasti nggak mau nanya

pemecahan masalah?

aku pasti coba pake caraku sendiri,
kalo misalnya sudah kesulitan dan
nggak ngerti aku nggak kerjain tapi
kalo nanya keguru aku nggak bisa kalo
keteman mepetnya di LKS. Aku nggak
berani nanya ke guru soalnya kalo
tanya nanti jawabannya kemana-mana
malah nggak jelas. Aku lebih suka
pake cara aku sendiri.

6

Bagaimana

keterlibatan Ya bantu ngerjain itu, kalo aku kalo

kamu

pemecahan sebisanya aku kerjain sendiri tapi kalo

dalam

masalah?

ada temanku akukan kalo ngerjain
bukan cuma aku trus kalo selesai gitu,
aku tanya dulu apa yang belum jelas
gitu, kalo ada yang belum jelas kau
nyoba ngajarin dan mudah-mudahan
teman-teman bisa.

7

Apakah

materi

persegi Kalo

aku,

aku

emang

sukanya

panjang sulit atau mudah? matematika aku semuanya suka jadi
mengapa?

kalo misalnya itu kayak tertantang
soalnya susah pake logika itu aku
malah

pengen

langsung

ngerjain

apalagi kalo persegi panjang. Persegi
panjang itu umayan sulit, misalnya
kalo diubah-ubah persegi panjangnya
misalnya

luas

tanah

biasanyakan

dubah berapa ratus sentimeter

trus

nanti pake meter nanti disuruh jadiin
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meter aku malah sukanya yang itu.
8

Apa yang kamu lakukan Kalo misalnya kepepet ya paling pake
ketika mengalami kesulitan LKS.
dalam mempelajari materi
persegi panjang?

9

Apakah

Pembelajaran Lebih enak kayak gitu, soalnya aku

matematika

menggunakan sukanya tu ngerjain soal enak pake

model pembelajaran inkuiri caraku sendiri jadi guru-guru Cuma
membantu

kamu

dalam ngawasin kalo misal aku udah mantap

memahami materi persegi aku tanya ini udah bener atau nggak.
panjang? kenapa?
10

Apakah soal tes hasil belajar Nggak terlalu sulit, soalnya kalo aku
yang diberikan sulit atau nggak bisa aku cuma nanya ke temen.
mudah? soal nomor berapa? Kalo yang sulit itu nomor 2 soalnya
alasannya!

aku nggak bisa kalo mencari nilai
apa lagi kalo di kasih 40 jadi aku
malah bigung.

11

Kendala atau hambatan apa Soalnya kemarin itu mbak ria bawa
saja yang kamu hadapi saat aku jadinya nggak nyaman sama
mengikuti

pembelajaran temen-teman.

matematika

menggunakan

model pembelajaran inkuiri
pada

materi

persegi

panjang? jelaskan!
12

Usaha apa yang akan kamu Kalo aku biasanya coba ngerjain
lakukan

untuk

mengatasi sendiri paling nanti aku tnaya-tanya

kendala

atau

hambatan lagi, dan kalo misalnya lagi nggak

tersebut?

enak badan itu malah aku jadi malas.
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Hasil Wawancara Siswa Dengan Kategori Baik
No

Pertanyaan
Pada

saat

Jawaban Siswa 2

pembelajaran Lumayan aktif kalo kerja sama teman.

matematika, apakah kamu
1

turut

aktif

dalam

mengerjakan tugas yang
diberikan?
Apakah kamu turut aktif Kadang nggak lebih banyak nggak
2

pada

saat

kelompok

diskusi aktif.

atau

diskusi

kelas? Jelaskan!
Apakah

kamu Yah memperhatikan.

mendengarkan
3

atau

memperhatikan pada saat
guru atau siswa lainnya
menjelaskan?
Apa yang kamu lakukan Kadang dicatat kadang nggak juga.

4

jika menemukan informasi
penting mengenai materi
yang dibahas?
Usaha apa saja yang kamu Tanya sama teman, tanya guru kadang,
lakukan

5

untuk

mencari

berbagai informasi yang
diperlukan

dalam

pemecahan masalah?
Bagaimana
6

keterlibatan Mengerjakan

kamu dalam pemecahan kadang
masalah?

7

Apakah

kadang

membantu

pake
teman

nulis
dalam

kelompok
materi

persegi Lumayan sulit, sulitnya di bagian

panjang sulit atau mudah? pengertian dan ciri-cirinya
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mengapa?
Apa yang kamu lakukan Tanya,kadang guru kadang teman.
ketika
8

mengalami

kesulitan

dalam

mempelajari

materi

persegi panjang?
Apakah

Pembelajaran Membantu,bisa

lebih

jelas

cara

matematika menggunakan mencari luas dan keliling.
9

model

pembelajaran

inkuiri membantu kamu
dalam memahami materi
persegi panjang? kenapa?
Apakah

10

soal

tes

hasil Sulit, yang nomor 2 mencari sudut

belajar yang diberikan sulit karna belum terlalu jelas kalo mencari
atau mudah? soal nomor nilai

lumayan,

berapa? alasannya!
Kendala

atau

hambatan Mencari sudut, kadang mencari luas.

apa saja yang kamu hadapi
saat
11

mengikuti

pembelajaran matematika
menggunakan

model

pembelajaran inkuiri pada
materi persegi panjang?
jelaskan!

12

Usaha

apa

kamu

lakukan

mengatasi

yang

kendala

hambatan tersebut?

akan Mengerjakan soal, trus tanya sama
untuk teman atau guru.
atau
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Hasil Wawancara Siswa Dengan Kategori Cukup
No

Pertanyaan
Pada

saat

Jawaban Siswa 3

pembelajaran Yah lumayan aktif, biasa ini yo

matematika, apakah kamu mengerjakannya.
1

turut

aktif

dalam

mengerjakan tugas yang
diberikan?
Apakah kamu turut aktif Kadang-kadang
2

pada

saat

kelompok

iya

kadang-kadang

diskusi nggak, tergantung soalnya.

atau

diskusi

kelas? Jelaskan!
Apakah

kamu Mendengarkan.

mendengarkan
3

Kalo

atau mendengarkan,kalo

penting
nggak

yah
yah

memperhatikan pada saat menyingkir.
guru atau siswa lainnya
menjelaskan?
Apa yang kamu lakukan Belajar

4

mengerjakan,mendengarkan,

jika menemukan informasi mencatat juga tapi dikit.
penting mengenai materi
yang dibahas?
Usaha apa saja yang kamu Kalo nggak cari di buku,kadanglakukan

5

untuk

mencari kadang nanya di teman.

berbagai informasi yang
diperlukan

dalam

pemecahan masalah?
Bagaimana
6

keterlibatan Ikut ngerjain juga.

kamu dalam pemecahan
masalah?

7

Apakah

materi

persegi Mudah,karena di SD udah pernah

panjang sulit atau mudah? dipelajari.
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mengapa?
Apa yang kamu lakukan Tanya pada guru atau teman yang
ketika
8

mengalami mengetahui.

kesulitan

dalam

mempelajari

materi

persegi panjang?
Apakah

Pembelajaran Membantu,karena saya lebih tau dan

matematika menggunakan lebih luas dalam persegi panjang.
9

model

pembelajaran

inkuiri membantu kamu
dalam memahami materi
persegi panjang? kenapa?
Apakah

10

soal

tes

hasil Yah lumayan susah.

belajar yang diberikan sulit Lumayan gampang. Nomor 2 itu susah
atau mudah? soal nomor menjawabnya.
berapa? alasannya!
Kendala

atau

hambatan Sulit mengerjakan soal LKSnya itu,

apa saja yang kamu hadapi masih sulit memahami
saat
11

mengikuti

pembelajaran matematika
menggunakan

model

pembelajaran inkuiri pada
materi persegi panjang?
jelaskan!

12

Usaha

apa

kamu

lakukan

mengatasi

yang

kendala

hambatan tersebut?

akan Belajar lagi, bertanya pada teman,
untuk bertanya pada guru.
atau
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Hasil Wawancara Siswa Dengan Kategori Kurang
No

Pertanyaan
Pada

saat

Jawaban Siswa 5

pembelajaran Ya, ada yang mengerjakan ada juga

matematika, apakah kamu yang nggak.
1

turut

aktif

dalam

mengerjakan tugas yang
diberikan?
Apakah kamu turut aktif Yah aktif, kayak bantu teman hitung.
2

pada

saat

kelompok

diskusi

atau

diskusi

kelas? Jelaskan!
Apakah

kamu Mendengarkan.

mendengarkan
3

atau

memperhatikan pada saat
guru atau siswa lainnya
menjelaskan?
Apa yang kamu lakukan Yah mendengarkan,setelah itu di coba,

4

jika menemukan informasi kalo yang penting di catat.
penting mengenai materi
yang dibahas?
Usaha apa saja yang kamu Tanya ke teman atau guru ke buku juga.
lakukan

5

untuk

mencari

berbagai informasi yang
diperlukan

dalam

pemecahan masalah?
Bagaimana
6

keterlibatan Terlibat mengerjakan.

kamu dalam pemecahan
masalah?

7

Apakah

materi

persegi Agak sulit, bagian yang mencari lebar

panjang sulit atau mudah? dan panjang, karena nggak bisa ngafalin
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mengapa?

rumusnya.

Apa yang kamu lakukan Yah bertanya.
ketika
8

mengalami

kesulitan

dalam

mempelajari

materi

persegi panjang?
Apakah

Pembelajaran Yah ada yang membantu, lebih paham

matematika menggunakan lagi.
9

model

pembelajaran

inkuiri membantu kamu
dalam memahami materi
persegi panjang? kenapa?
Apakah

10

soal

tes

hasil Yah ada yang susah, kayak nomor 3,

belajar yang diberikan sulit itukan cari panjangnya karena caranya
atau mudah? soal nomor belum mengerti.
berapa? alasannya!
Kendala

atau

hambatan Nggak ada, tapi kalo sulit memahami

apa saja yang kamu hadapi pembelajaran iya
saat
11

mengikuti

pembelajaran matematika
menggunakan

model

pembelajaran inkuiri pada
materi persegi panjang?
jelaskan!

12

Usaha

apa

kamu

lakukan

mengatasi

yang

kendala

hambatan tersebut?

akan Belajar lebih giat lagi, bertanya sama
untuk kakak atau teman.
atau

